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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport             
Nr.4C-9/459/2007  

Comisia juridică, de  disciplină  şi imunităţi 
Nr. 4c-11/1346/2007 

 
20 mai 2015 

                                                                                                                    Pl-x  868/2007 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al 

fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti   
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă şi sport și  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi împreună au fost sesizate, spre dezbatere, 
în fond, cu 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, trimisă cu adresa nr. Pl-x 868 din 10 decembrie 2007.  

 
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, vizând reglementarea mai strictă a modului de administrare a 
patrimoniului deţinut de fundaţiile judeţene şi de Fundaţia Naţională pentru Tineret şi eliminarea posibilităţii folosirii acestuia în 
alte scopuri decât cele prevăzute de lege. Iniţiativa legislativă prevede înfiinţarea Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret, ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, 
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având ca principale atribuţii elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice la nivel naţional pentru instruirea, educarea 
şi formarea tineretului, precum şi asigurarea controlului asupra fundaţiilor judeţene și a municipiului Bucureşti. 

 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 780 din 15.06.2007, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
Guvernul, conform punctului de vedere transmis cu adresa nr. 1818/19.07.2007 şi 629/DRP/12.02.2009, nu susţine adoptarea 

acestei iniţiative. 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru buget au avizat negativ propunerea legislativă. 
 
2. Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 3 decembrie 2007. 
 
3. În conformitate cu prevederile art. 61şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege, în şedinţe separate. 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţele de 24 aprilie, 03, 11 şi 

18 iunie 2013, 18 şi 25 martie 2014, 24 februarie şi 03 martie 2015.   
La lucrări au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul Cristian Cosmin - secretar de stat şi doamna Alina Cazanacli - 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului; de la Fundaţia Naţională pentru Tineret - reprezentanţii 
fundaţiilor judeţene: Biro Mircea Ştefan, Dascălu Iulian, Dumitrescu Marcel Alexandru, Ionescu Paul Florin, Kereszturi Mihaela, 
Lucan Dan, Mîtîcă Valeriu, Oprea Doina Sorina, Plăcintă Ticu, Popa Marian, Popa Vlad Alexandru, Todoran Daniel, Udrescu 
Vasile Ovidiu, Vasile Cornel și Grigore Valentin. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  12 voturi pentru şi 4 abţineri, adoptarea propunerii legislative cu 
amendamentele din Anexa.  

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 28 aprilie 2015.  
La lucrări au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
La dezbateri a participat ca invitat, din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, domnul Cristian Cosmin - secretar de stat. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a adoptat propunerea legislativă cu amendamente cu majoritate de voturi. 
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4. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 

adoptare, adoptarea cu amendamentele a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 
2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti. 

 
5. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
                
                          PREŞEDINTE                                            PREŞEDINTE        
    Adrian Nicolae DIACONU                                                                            Liviu Bogdan CIUCĂ   
                        
 
 

                 
                        SECRETAR                                                SECRETAR 
                    Victor CRISTEA                                                                                     Sorin Constantin STRAGEA  
                
 
 
 
                  Consilier parlamentar           Consilier parlamentar 
                           Ioan Voica                                                                                                                                            Iuliana Cseke   
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                     ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

1.   
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 
privind regimul juridic al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 146/2002 privind 
regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti şi pentru 
modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006 

Autor: Comisiile 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2.   
 
 
 

--- 

Art. I. - Legea nr. 146/2002 privind regimul 
juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret 
şi a municipiului Bucureşti, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
250 din 15 aprilie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, modificată şi 
completată prin OUG nr. 166 din 20 
noiembrie 2002, publicată în Monitorul 
Oficial Partea I nr. 870 din 3 decembrie 
2002, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

Art. I. - Legea nr. 146/2002 privind regimul 
juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi 
a municipiului Bucureşti, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
250 din 15 aprilie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Autor: Comisiile 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3.   
 
Lege privind regimul juridic al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti 

(titlu modificat prin OUG 166/2002) 

1. Titlul legii va avea următorul cuprins: 
 
„Lege privind regimul juridic al 
fundaţiilor judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti şi al 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret” 

1. Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Lege privind fundaţiile judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti şi 
Fundaţia Naţională pentru Tineret” 

Autor: Comisiile 

 

4.   
 
Art. 1. - Prezenta lege are ca obiect stabilirea 
regimului juridic al fundaţiilor judeţene 

2. Articolele 1-3 vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 1. - Prezenta lege are ca obiect 
stabilirea regimului juridic al fundaţiilor 

2. Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 1. - Prezenta lege are ca obiect 
stabilirea modului de organizare şi 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

pentru tineret şi a municipiului  Bucureşti 
precum şi regimul juridic al patrimoniului 
care a aparţinut fostei Uniuni a Tineretului 
Comunist - U.T.C. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 

judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti şi al Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret, 
precum şi regimul juridic al patrimoniului 
fostei Uniuni a Tineretului Comunist - 
U.T.C.. 

funcţionare al fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti şi al 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, precum 
şi a regimului juridic al patrimoniului fostei 
Uniuni a Tineretului Comunist - U.T.C.” 

Autor: Comisiile 
5.   

 
Art. 2. - În sensul prezentei legi, fundaţiile 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti sunt persoane juridice de drept 
privat şi de utilitate publică, autonome, 
neguvernamentale, nepolitice şi fără scop 
lucrativ, constituite în baza prevederilor 
Decretului-lege nr.150/1990 privind 
înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, unice la 
nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului 
Bucureşti. 

 
 
Art. 2. - Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, sunt 
persoane juridice de drept privat şi de 
utilitate publică, autonome, 
neguvernamentale, nepolitice şi fără scop 
lucrativ, constituite în baza prevederilor 
Decretului-Lege nr. 150/1990 privind 
înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, unice la 
nivelul fiecărui judeţ, respectiv al 
municipiului Bucureşti. 

3. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 2. – (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
sunt persoane juridice de drept privat fără 
scop lucrativ şi de utilitate publică, 
neguvernamentale, nepolitice şi autonome, 
înfiinţate în baza prevederilor Decretului-
lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea 
fundaţiilor pentru tineret, unice la nivelul 
fiecărui judeţ, respectiv al municipiului 
Bucureşti. 
(2) Sediile fundaţiilor judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
se află în municipiile reşedinţă de judeţ, 
respectiv în municipiul Bucureşti. 
(3) Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
funcţionează în baza prevederilor legii şi 
ale statutului propriu adoptat cu 
respectarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti. 
(4) Statutul prevăzut la alin. (3) se încheie 
în formă autentică sau atestată de avocat.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluate de la 
art. 3 pentru 
o mai bună 
structură a 
textului legii. 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

Autor: Comisiile 
6.   

 
Art. 3. - (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret 
şi a municipiului Bucureşti au ca scop 
elaborarea, organizarea şi finanţarea de 
programe specifice şi instruirea, educarea şi 
formarea tineretului în spiritul tradiţiilor 
umaniste, al valorilor democraţiei şi 
aspiraţiilor societăţii româneşti. 
 
 
(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la 
alin. (1) fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti administrează 
patrimoniul propriu şi resursele de care 
dispun, în condiţiile legii, în folosul tinerilor 
şi al structurilor de tineret interesate din 
unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Art. 3. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
au ca scop elaborarea, organizarea şi 
finanţarea de programe specifice pentru 
instruirea, educarea şi formarea 
tineretului. 
 
 
 
(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la 
alin. (1), fundaţiile judeţene pentru tineret şi 
a municipiului Bucureşti au ca domeniu 
principal de activitate administrarea 
patrimoniului propriu şi a resurselor de 
care dispun, în condiţiile legii, în folosul 
tinerilor şi al organizaţiilor 
neguvernamentale de tineret de tip asociativ 
interesate din judeţul respectiv şi din 
municipiul Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 3. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
sunt partenerii consiliilor judeţene şi 
consiliilor locale ale municipiilor reşedinţă 
de judeţ în ceea ce priveşte elaborarea şi 
implementarea politicilor publice pentru 
tineret la nivelul judeţelor şi municipiilor 
reşedinţă de judeţ, respectiv al 
municipiului Bucureşti. 
(2) Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
administrează patrimoniul deţinut pentru 
îndeplinirea următoarelor atribuţii 
principale: 
a) realizarea de acţiuni specifice pentru 
elaborarea politicilor publice pentru 
tineret la nivelul la care acestea se 
adresează; 
b) desfăşurarea de programe şi activităţi 
de tineret proprii şi în parteneriat pentru 
implementarea politicilor publice pentru 
tineret la nivelul judeţului şi municipiului 
reşedinţa de judeţ; 
c) susţinerea unor programe şi activităţi 
de tineret ale tinerilor şi organizaţiilor 
neguvernamentale de/pentru tineret din 
judeţele unde au sediul, respectiv din 
municipiul Bucureşti, pentru 
implementarea politicilor publice pentru 

 
 
 
Pentru o 
exprimare 
mai clară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluat de la 
art. 2 pentru 
mai buna 
structurare în 
contextul 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 
(3) Sediile fundaţiilor judeţene pentru tineret 
şi a municipiului Bucureşti se află în 
reşedinţele de judeţ şi, respectiv, în 
municipiul Bucureşti. 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(3) Sediile fundaţiilor judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
se află în reşedinţele de judeţ, respectiv în 
municipiul Bucureşti.” 
(4) Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
funcţionează în baza prevederilor legii şi 
ale statutului propriu adoptat cu 
respectarea Regulamentului general de 
organizare şi funcţionare al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti. 
(5) Statutul prevăzut la alin. (4) se încheie 
în formă autentică sau atestată de avocat. 

tineret la nivelul judeţului şi municipiului 
de reşedinţă de judeţ.  

Autor: Comisiile 
 

(3) Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 
 

(4)  Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 

(5) Se elimină. 
Autor: Comisiile 

politicilor  
publice. 

7.   
 
 
 
 
 

--- 

3. După articolul 3 se introduc articolele 31 - 
33 cu următorul cuprins: 
 
 
 
 

--- 

5. După articolul 3 se introduc patru noi 
articole, articolele 31 - 34, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 31. - În sensul prezentei legi, 
utilitatea publică conferă fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, dreptul de a 
beneficia de subvenţie de la bugetul local 
al judeţului şi/sau de la bugetul local al 
municipiului reşedinţă de judeţ, respectiv 
de la bugetul local al municipiului 
Bucureşti, pentru îndeplinirea atribuţiilor 
sale principale şi obligaţia de a-şi face 
publică activitatea, conform prevederilor 
prezentei legi şi reglementărilor în 

 
 
 
Text preluat 
cu modificări 
de la art. 33. 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

vigoare. 
Autor: Comisiile 

8.   
 

--- 

„Art. 31. – Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret este persoană 
juridică de drept privat şi de utilitate publică, 
autonomă, neguvernamentală, nepolitică şi 
fără scop lucrativ. 

6. Art. 32. - (1) Fundaţia Naţională pentru 
Tineret este persoană juridică de drept privat 
fără scop lucrativ şi de utilitate publică, 
neguvernamentală, nepolitică şi autonomă. 
(2) Sediul Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret se află în municipiul Bucureşti. 
(3) Fundaţia Naţională pentru Tineret 
funcţionează în baza prevederilor legii şi 
ale statutului propriu. 
(4) Statutul prevăzut la alin. (3) se încheie 
în formă autentică sau atestată de avocat. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
Preluate de la 
art. 33, pentru 
mai buna 
aşezare în 
textul legii. 

9.   
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

Art. 32. - (1) Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret are ca scop 
elaborarea, organizarea şi finanţarea de 
programe specifice la nivel naţional 
pentru instruirea, educarea şi formarea 
tineretului, precum şi asigurarea 
controlului asupra fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti în 
vederea verificării modului în care acestea 
respectă prevederile prezentei legi. 
 
(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la 
alin. (1), Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret are ca domeniu principal de 
activitate administrarea patrimoniului 
propriu şi a resurselor de care dispune, în 
condiţiile legii, în folosul tinerilor şi al 

7. Art. 33. - Fundaţia Naţională pentru 
Tineret exercită atribuţiile de 
supraveghere şi control asupra fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti în ceea ce priveşte următoarele 
aspecte: 
a) modul de administrare a patrimoniului 
deţinut pentru îndeplinirea atribuţiilor 
principale; 
b) respectarea normelor de organizare şi 
funcţionare. 

Autor: Comisiile 
 

(2) Se elimină. 
Autor: Comisiile 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 

structurilor neguvernamentale de tineret şi 
pentru tineret de tip asociativ (asociaţii şi 
federaţii de/pentru tineret) de nivel naţional 
interesate, precum şi exercitarea atribuţiilor 
de supraveghere şi control asupra fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti în vederea verificării modului în 
care acestea respectă prevederile prezentei 
legi. 
(3) Sediul Consiliului Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret se află în 
municipiul Bucureşti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text preluat  
la  art. 32. 

10.   
 

 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

Art. 33. - (1) În sensul prezentei legi, 
utilitatea publică conferă fundaţiilor 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, dreptul de a 
beneficia de subvenţii de la bugetele 
judeţene, respectiv de la cel al Consiliului 
General al municipiului Bucureşti, pentru 
susţinerea domeniului de activitate principal 
şi pentru finanţarea programelor de tineret, 
conform celor prevăzute în prezenta lege şi 
reglementărilor în vigoare. 
(2) În sensul prezentei legi, utilitatea publică 
conferă Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret dreptul de a beneficia de 
subvenţii de la bugetul de stat, pentru 
susţinerea domeniului de activitate 
principal şi pentru finanţarea 
programelor de tineret, conform celor 
prevăzute în prezenta lege şi 
reglementărilor în vigoare.” 

 
8. Art. 34. - (1) Se elimină. 

Autor: Comisiile 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În sensul prezentei legi, utilitatea publică 
conferă Fundaţiei Naţionale pentru Tineret 
dreptul de a beneficia de subvenţie de la 
bugetul de stat pentru exercitarea 
atribuţiilor de supraveghere şi control 
asupra fundaţiilor judeţene pentru tineret 
şi a municipiului Bucureşti şi obligaţia de 
a-şi face publică activitatea, conform 
prevederilor prezentei legi şi 

Preluat cu 
modificări ca 
articol 
distinct la art. 
31. 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

reglementărilor în vigoare.” 
Autor: Comisiile 

11.  Art. 4. - (1) Fundaţia Naţională pentru 
Tineret este persoană juridică de drept privat 
şi de utilitate publică, autonomă, 
neguvernamentală, nepolitică şi fără scop 
lucrativ, care are ca scop elaborarea, 
organizarea şi finanţarea de programe 
specifice la nivel naţional pentru instruirea, 
educarea şi formarea tineretului în spiritul 
tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei 
şi aspiraţiilor societăţii româneşti. 
(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la 
alin. (1) Fundaţia Naţională pentru Tineret 
administrează patrimoniul propriu şi 
resursele de care dispune, în condiţiile legii, 
în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret 
interesate. 
(3) Sediul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret 
se află în municipiul Bucureşti. 

(articol abrogat prin art. I pct. 3 din OUG 
166/2002) 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

9. Articolul 4 se abrogă. 
Autor: Comisiile 

Au fost 
preluate 
dispoziţiile 
OUG nr.  
166/2002, a 
cărei lege de 
aprobare se 
află în 
procedură 
legislativă. 

12.   
 
Art. 5. - Organele de conducere şi control ale 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti sunt: 
 
a) consiliul de conducere; 
 
b) comisia de cenzori. 

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 5. - Organele de conducere, execuţie 
şi control ale fundaţiilor judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
sunt: 
a) adunarea generală; 
b) consiliul de conducere; 
c) consiliul de administraţie; 

10. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 5. - Structurile interne ale fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, sunt: 
 
a) consiliul reprezentanţilor; 
b) consiliul de administraţie; 
c) consiliul executiv; 

Pentru a se 
evita  
similitudinea 
terminologică 
cu fundaţiile 
înfiinţate în 
baza OG 
26/2000, în 
scopul 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
(articol modificat prin OUG 166/2002) 

d) comisia de cenzori.” d) comisia de cenzori.” 
Autor: Comisiile 

evitării 
confuziilor de 
regim juridic 
aplicabil. 

13.   
 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

5. După articolul 5 se introduc articolele 51 - 

55 cu următorul cuprins: 
 
„Art. 51. - (1) Adunarea generală este 
organul suprem de conducere al fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, din care fac 
parte, în baza liberului consimţământ, 
reprezentanţi delegaţi din partea fiecărei 
organizaţii neguvernamentale de tineret de 
tip asociativ (asociaţie sau federaţie de 
tineret) cu personalitate juridică, care are 
sediul în judeţul respectiv sau în municipiul 
Bucureşti, aderă la scopul fundaţiei şi 
îndeplineşte criteriile de admitere prevăzute 
în Regulamentul general de organizare şi 
funcţionare a fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti, respectiv 
a Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret. 
(2) Organizaţiile de tineret din cadrul 
partidelor politice nu pot delega 
reprezentanţi în cadrul adunărilor 
generale ale fundaţiilor judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti. 
(3) Organizaţiile neguvernamentale de 
tineret de tip asociativ prevăzute la alin. (1), 

11. După articolul 5 se introduc şapte noi 
articole, articolele 51 - 57, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 51. - (1) Consiliul reprezentanţilor 
este structura internă ai cărei membri 
sunt reprezentanţii delegaţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale de tineret 
de tip asociativ (asociaţii şi federaţii) cu 
personalitate juridică, care au sediul în 
judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, 
după caz, şi care solicită exercitarea 
dreptului de a desemna reprezentanţi ca 
membri în cadrul acestuia şi îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate prevăzute în 
Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare al fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti. 
 
 
 
(2) Organizaţiile de tineret din cadrul 
partidelor politice nu pot avea drept de 
desemnare a unor reprezentanţi ca 
membri în cadrul consiliului 
reprezentanţilor. 
 
(3) Organizaţiile neguvernamentale de tineret 
de tip asociativ prevăzute la alin. (1) au 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

--- 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

--- 
 

indiferent de numărul filialelor, respectiv 
membrilor, au dreptul de a desemna câte un 
singur reprezentant delegat cu drept de vot 
în adunarea generală. 
 
 
 

 
 

--- 

dreptul de a desemna câte un singur 
reprezentant delegat cu drept de vot ca 
membru în cadrul consiliului 
reprezentanţilor, indiferent de numărul 
filialelor în cazul asociaţiilor, respectiv al 
organizaţiilor neguvernamentale de 
tineret membre în cazul federaţiilor. 
(31) Criteriile de eligibilitate pentru 
desemnarea de către o organizaţie 
neguvernamentală de tineret a unui 
reprezentant în cadrul consiliului 
reprezentanţilor sunt: 
a) să aibă cel puţin un an vechime de la 
constituire la data depunerii solicitării; 
b) să facă dovada desfăşurării a cel puţin 
trei activităţi de tineret în anul  
calendaristic anterior, evidenţiate în 
bilanţul contabil corespunzător anului 
fiscal respectiv; 
c) să facă dovada depunerii bilanţului 
contabil pe anul fiscal anterior. 
(4) Fundaţia judeţeană pentru tineret este 
obligată să răspundă solicitării în termen 
de 30 de zile de la primirea acesteia. În 
cazul unui răspuns negativ, acesta trebuie 
să fie însoţit de motivarea care a stat la 
baza acestuia.  

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai 
corectă 
exprimare 
(peste tot în 
text). 
 

14.   
 

--- 
 

Art. 52. - (1) Adunarea generală are 
următoarele atribuţii principale: 
a) aprobă şi modifică regulamentul intern 
de organizare şi funcţionare, în limitele 

Art. 52. - (1) Consiliul reprezentanţilor are 
următoarele atribuţii principale: 
a) la propunerea consiliului de 
administraţie, aprobă statutul fundaţiei 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

--- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 

Regulamentului general de organizare şi 
funcţionare a fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti, 
respectiv a Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret şi ale legii; 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
b) alege şi revocă membrii consiliului de 
conducere pe funcţii; 
 
 
 
 
c) alege şi revocă membrii comisiei de 
cenzori pe funcţii; 
d) aprobă raportul anual al comisiei de 
cenzori cu privire la verificarea şi 
certificarea bilanţului contabil al fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
e) stabileşte, după caz, indemnizaţii pentru 
membrii consiliului de conducere şi ai 
comisiei de cenzori ale fundaţiei judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 

judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, denumit în 
continuare statut; 
 
 
a1) ia act de îndeplinirea criteriilor de 
eligibilitate de către o organizaţie 
neguvernamentală de tineret care solicită 
exercitarea dreptului de desemnare a unui 
reprezentant al său ca membru în cadrul 
consiliului reprezentanţilor sau de 
neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate de 
către o organizaţie neguvernamentală de 
tineret având reprezentare în cadrul 
consiliului reprezentanţilor; 
b) alege şi revocă persoanele ce alcătuiesc 
consiliul de administraţie, provenite din 
cadrul reprezentanţilor organizaţiilor 
neguvernamentale de tineret având 
reprezentare în cadrul consiliului 
reprezentanţilor, pe funcţii; 
c) alege şi revocă persoanele ce alcătuiesc 
comisia de cenzori, pe funcţii; 
d) aprobă raportul anual al comisiei de 
cenzori cu privire la verificarea şi certificarea 
bilanţului contabil, precum şi alte rapoarte 
întocmite de aceasta; 
 
e) stabileşte indemnizaţii pentru persoanele 
ce alcătuiesc consiliul de administraţie şi 
comisia de cenzori, la propunerea 
consiliului de administraţie. 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
---  
 
 
 

--- 

Bucureşti. 
(2) Adunarea generală exercită orice alte 
atribuţii prevăzute în regulamentul intern 
de organizare şi funcţionare, în vederea 
bunei funcţionări a fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti. 

 
(2) Consiliul reprezentanţilor exercită şi 
alte atribuţii prevăzute în statut, cu 
respectarea prevederilor prezentei legi, în 
vederea bunei funcţionări a fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti.” 

Autor: Comisiile 
15.   

 
--- 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 53. - (1) Adunarea generală se 
întruneşte o dată pe an sau ori de câte ori 
este necesar, la solicitarea consiliului de 
conducere sau la cererea a cel puţin unei 
treimi din numărul membrilor adunării 
generale. 
 
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, 
convocările adunărilor generale se vor 
face cu cel puţin 15 zile înaintea 
desfăşurării acestora şi vor fi însoţite de 
două anunţuri în presa locală. 
 
 
 
(3) Adunarea generală se consideră legal 
întrunită, la prima convocare, numai în 
prezenţa a cel puţin jumătate din totalul 
membrilor săi. În situaţia în care nu se 
întruneşte cvorumul necesar, se va face o 
nouă convocare în termen de maximum 7 
zile. În acest caz adunarea generală se 
consideră legal întrunită, indiferent de 
numărul reprezentanţilor delegaţi prezenţi. 

Art. 53. - (1) Consiliul reprezentanţilor se 
întruneşte în sesiune ordinară anual, 
respectiv în sesiune extraordinară ori de 
câte ori este necesar, la solicitarea consiliului 
de administraţie sau a cel puţin unei treimi 
din numărul membrilor consiliului 
reprezentanţilor. 
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, 
convocarea consiliului reprezentanţilor în 
sesiune ordinară se face cu cel puţin 15 zile 
înaintea datei stabilite de desfăşurare a 
sesiunii, respectiv cu cel puţin 7 zile 
înainte în cazul sesiunii extraordinare şi 
este însoţită de cel puţin un anunţ în presa 
locală. 
(3) Sesiunea consiliului reprezentanţilor se 
consideră legal întrunită, urmare a primei 
convocări, numai în prezenţa a mai mult de 
jumătate din numărul membrilor acestuia. 
În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul 
necesar, se face o nouă convocare în termen 
de cel mult 7 zile. Urmare a celei de-a 
doua convocări, sesiunea se consideră legal 
întrunită, indiferent de numărul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 

reprezentanţilor delegaţi prezenţi. 
(4) La sesiunea consiliului 
reprezentanţilor pot participa, de drept, 
fără drept de vot, persoanele ce alcătuiesc 
consiliul de administraţie şi preşedintele 
comisiei de cenzori sau un membru 
desemnat de acesta. 
(5) La sesiunea consiliului 
reprezentanţilor poate participa, de drept, 
în calitate de observator fără drept de vot, 
o persoană delegată din partea direcţiei 
pentru sport şi tineret judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti. 

Autor: Comisiile 

 
Preluat de la 
art. 111 

 

16.   
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
Art. 54. - (1) Hotărârile adunării generale 
se adoptă cu majoritatea simplă a 
reprezentanţilor delegaţi cu drept de vot 
prezenţi. 

--- 
 
(2) Hotărârile adoptate de adunarea 
generală în limitele legii şi ale 
regulamentului intern de organizare şi 
funcţionare sunt obligatorii pentru toţi 
membrii săi şi pentru toate organizaţiile 
neguvernamentale de tineret de tip asociativ 
reprezentate în adunarea generală. 
 
(3) Hotărârile adunării generale contrare 
legii sau dispoziţiilor din regulamentul 

Art. 54. - (1) În exercitarea atribuţiilor, 
consiliul reprezentanţilor adoptă hotărâri. 
(11) Hotărârile consiliului reprezentanţilor 
se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, cu excepţia cazurilor expres 
prevăzute în lege. 
(12) Statutul se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor consiliului reprezentanţilor. 
(2) Hotărârile adoptate de consiliul 
reprezentanţilor, cu respectarea legii şi a 
statutului, referitoare la organizarea şi 
funcţionarea fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
sunt obligatorii pentru toate organizaţiile 
neguvernamentale de tineret având 
reprezentare în cadrul acestuia. 
(3) Hotărârile consiliului reprezentanţilor, 
considerate contrare prevederilor legii sau 
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Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 
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propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

intern de organizare şi funcţionare pot fi 
atacate în justiţie de oricare dintre membrii 
săi sau dintre organizaţiile 
neguvernamentale de tineret de tip asociativ 
cu reprezentanţi delegaţi în adunarea 
generală, în termen de maximum 30 de zile 
de la data adoptării lor. 
 
 
(4) Reprezentanţii delegaţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale de tip asociativ de tineret 
în cadrul adunării generale sunt 
răspunzători, potrivit legii, pentru 
hotărârile care contravin actelor normative 
în vigoare. 

statutului, pot fi atacate de oricare dintre 
organizaţiile neguvernamentale de tineret 
având reprezentare în cadrul acestuia, în 
termen de cel mult 15 zile de la data luării 
la cunoştinţă asupra lor, conform 
prevederilor Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti şi ale legii. 
(4) Reprezentanţii delegaţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale de tineret desemnaţi ca 
membri în cadrul consiliului 
reprezentanţilor răspund, potrivit legii, 
pentru hotărârile care contravin 
reglementărilor în vigoare. 

Autor: Comisiile 
17.   

 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

Art. 55. - Alte reguli privind organizarea şi 
funcţionarea adunării generale se stabilesc 
prin regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare, în limitele Regulamentului 
general de organizare şi funcţionare a 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, respectiv a 
Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret şi ale legii.” 
 
 
 

--- 
 
 
 

Art. 55. - (1) Dreptul unei organizaţii 
neguvernamentale de tineret de a desemna 
un reprezentant ca membru în cadrul 
consiliului reprezentanţilor nu se mai 
exercită în următoarele situaţii: 
a) de drept, prin dizolvare; 
b) de drept, prin renunţare; 
c) prin revocare. 
(2) Renunţarea voluntară din partea unei 
organizaţii neguvernamentale de tineret la 
exercitarea dreptului de a desemna un 
reprezentant ca membru în cadrul 
consiliului reprezentanţilor are loc de la 
data primirii solicitării scrise în acest sens 
sau de la data prevăzută în aceasta, emisă 
de structura internă de conducere 

Preluat de la 
art. 171 
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Nr. 
crt.  
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Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

competentă a organizaţiei în cauză. 
(3) Renunţarea tacită din partea unei 
organizaţii neguvernamentale de tineret la 
exercitarea dreptului de a desemna un 
reprezentant ca membru în cadrul 
consiliului reprezentanţilor are loc în 
următoarele situaţii: 
a) reprezentantul organizaţiei 
neguvernamentale de tineret absentează 
de la două sesiuni ordinare ale consiliului 
reprezentanţilor, în decursul unui mandat 
al consiliului de administraţie; 
b) organizaţia neguvernamentală de 
tineret nu mai îndeplineşte criteriile de 
eligibilitate. 
(4) Organizaţia neguvernamentală de 
tineret al cărei drept de a desemna un 
reprezentant ca membru în cadrul 
consiliului reprezentanţilor nu se mai 
exercită prin renunţare, voluntară sau 
tacită, poate solicita exercitarea acestui 
drept după cel puţin un an de la data 
intrării în vigoare a renunţării. 
(5) Revocarea dreptului unei organizaţii 
neguvernamentale de tineret de a desemna 
un reprezentant ca membru în cadrul 
consiliului reprezentanţilor are loc în 
următoarele condiţii: 
a) prin încălcarea prevederilor statutului 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 
b) în cazul în care aduce prejudicii morale 
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şi Legea nr. 350/2006 
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Motivare 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

sau materiale fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
în mod direct sau indirect. 
(6) Revocarea dreptului unei organizaţii 
neguvernamentale de tineret de a desemna 
un reprezentant ca membru în cadrul 
consiliului reprezentanţilor se adoptă cu 
votul majorităţii membrilor consiliului 
reprezentanţilor. 
(7) Organizaţia neguvernamentală de 
tineret al cărei drept de a desemna un 
reprezentant ca membru în cadrul 
consiliului reprezentanţilor nu se mai 
exercită prin revocare poate solicita 
exercitarea acestui drept după cel puţin 
doi ani de la data intrării în vigoare a 
revocării. 

Autor: Comisiile 
18.   

 
 

 
---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 56. - (1) Un reprezentant al unei 
organizaţii neguvernamentale de tineret 
desemnat ca membru în cadrul consiliului 
reprezentanţilor îşi pierde această calitate, 
de drept, în caz de condamnare prin 
hotărâre judecătorească definitivă la o 
pedeapsă privativă de libertate sau prin 
excludere, în baza hotărârii consiliului 
reprezentanţilor, adoptată cu votul 
majorităţii membrilor săi, în cazul în care 
aduce prejudicii morale sau materiale 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, în mod 
direct sau indirect. 

Preluat de la 
art. 18 
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--- 

 
--- 

(2) În această situaţie organizaţia în cauză 
îşi va desemna un alt reprezentant ca 
membru în cadrul consiliului 
reprezentanţilor, la solicitarea fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 

Autor: Comisiile 
19.   

 
 

--- 

 
 
 

--- 

Art. 57. - Alte norme privind organizarea 
şi funcţionarea consiliului 
reprezentanţilor se stabilesc prin statut, cu 
respectarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti.” 

Autor: Comisiile 

Preluat de la 
art. 55 

20.  Art. 6. - (1) Adunarea generală este forul 
suprem de conducere al fundaţiei judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, 
din care fac parte, în baza liberului 
consimţământ, reprezentanţi delegaţi din 
partea fiecărei structuri de tineret de tip 
asociativ, cu personalitate juridică, care are 
sediul în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă, îşi exprimă adeziunea la scopurile 
fundaţiei şi îndeplineşte criteriile de admitere 
prevăzute în regulamentul de aplicare a 
prezentei legi. 
(2) Organizaţiile de tineret aparţinând 
partidelor şi formaţiunilor politice nu pot 
delega reprezentanţi în cadrul adunării 
generale a fundaţiilor judeţene pentru tineret 

 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12. Articolele 6, 7, 8 şi 9 se abrogă.  
Autor: Comisiile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost 
abrogate 
deja.  Au fost 
preluate 
dispoziţiile 
OUG nr. 
166/2002, a 
cărei lege de 
aprobare se 
află în 
procedură 
legislativă. 
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şi a municipiului Bucureşti. 
(3) Structurile de tineret de tip asociativ 
prevăzute la alin. (1), indiferent de numărul 
filialelor, au dreptul de a desemna câte un 
singur reprezentant delegat cu drept de vot în 
adunarea generală. 
(4) La adunarea generală pot participa, fără 
drept de vot, câte un reprezentant delegat de 
direcţia pentru tineret şi sport judeţeană, 
respectiv de Direcţia pentru tineret şi sport a 
municipiului Bucureşti, precum şi de 
consiliul judeţean, respectiv de Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti. 
Art. 7. - Adunarea generală are următoarele 
atribuţii principale: 
a) alege şi revocă membrii consiliului de 
conducere pe funcţii; 
b) alege şi revocă membrii comisiei de 
cenzori pe funcţii; 
c) aprobă şi modifică propriul regulament 
intern de organizare şi funcţionare, în limitele 
legii; 
d) aprobă planul strategic privind programele 
şi activităţile fundaţiei judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti; 
e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al 
fundaţiei judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti; 
f) aprobă raportul anual de activitate al 
consiliului de conducere şi bilanţul contabil 
al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
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Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

g) aprobă raportul anual al comisiei de 
cenzori cu privire la verificarea şi certificarea 
bilanţului contabil al fundaţiei judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; 
h) aprobă investiţiile propuse de consiliul de 
conducere; 
i) stabileşte, după caz, indemnizaţii pentru 
membrii consiliului de conducere şi ai 
comisiei de cenzori ale fundaţiei judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; 
j) exercită orice alte atribuţii prevăzute în 
lege sau în regulamentul intern de organizare 
şi funcţionare. 
Art. 8. - (1) Adunarea generală se întruneşte 
o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, 
la solicitarea consiliului de conducere sau la 
cererea a cel puţin unei treimi din numărul 
membrilor adunării generale. 
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, 
convocările adunărilor generale se vor face 
cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării 
acestora şi vor fi însoţite de două anunţuri în 
presa locală. 
(3) Adunarea generală se consideră legal 
întrunită, la prima convocare, numai în 
prezenţa a cel puţin două treimi din totalul 
membrilor săi. În situaţia în care nu se 
întruneşte cvorumul necesar, se va face o 
nouă convocare în termen de maximum 7 
zile. În acest caz adunarea generală se 
consideră legal întrunită, indiferent de 
numărul reprezentanţilor delegaţi prezenţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
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Nr. 
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Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

(4) Alte reguli privind organizarea şi 
funcţionarea adunării generale se stabilesc 
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi 
şi prin regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare. 
Art. 9. - (1) Hotărârile adunării generale se 
adoptă cu majoritatea simplă a 
reprezentanţilor delegaţi cu drept de vot 
prezenţi. 
(2) Hotărârile adoptate de adunarea generală 
în limitele legii şi ale regulamentului intern 
de organizare şi funcţionare sunt obligatorii 
pentru toţi membrii săi. 
(3) Hotărârile adunării generale contrare legii 
sau dispoziţiilor din regulamentul intern de 
organizare şi funcţionare pot fi atacate în 
justiţie de oricare dintre structurile de tineret 
de tip asociativ cu reprezentanţi delegaţi în 
adunarea generală, în termen de maximum 30 
de zile de la data adoptării lor. 
(4) Reprezentanţii delegaţi ai structurilor de 
tineret în cadrul adunării generale sunt 
răspunzători, potrivit legii, pentru hotărârile 
care contravin actelor normative în vigoare. 
(articole abrogate prin art. I pct. 5 din OUG 

166/2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.   
 
Art. 10. - (1) Conducerea fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti este asigurată de un consiliu 
alcătuit din 5  membri, dintre care: 

6. Articolele 10 şi 11 vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 10. - (1) Consiliul de conducere este 
organul de conducere cu rol decizional al 
fundaţiei judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, ales prin vot secret 

13. Articolul 10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 10. – (1) Consiliul de administraţie 
este structura internă cu rol deliberativ a 
fundaţiei judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti şi este format din: 
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propus de Comisii 

Motivare 

 
 
a) 3 numiţi de consiliul judeţean, respectiv 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 2 aleşi din rândul structurilor asociative de 
tineret reprezentative la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale respective, care îşi 
exprimă adeziunea la scopul fundaţiei. 
 
 
(2) În termen de 30 de zile de la constituire, 
consiliul judeţean, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, are 
obligaţia de a numi cei 3 membri prevăzuţi la 
alin. (1) lit. a). Mandatul celor numiţi anterior 
încetează de drept la data numirii noilor 
membri. 
(3) În termenul prevăzut la alin. (2) 
structurile asociative de tineret au obligaţia 
de a alege  membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. 
b). 
 

de către adunarea generală şi este format 
din: 
a) preşedinte; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) vicepreşedinte; 
 
 
 
c) secretar; 
d) membri, după caz. 
(2) În funcţie de necesităţile fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, consiliul de 
conducere poate avea un număr total 
cuprins între 3 şi 13 persoane, în număr 
impar. 
 
(3) Mandatul consiliului de conducere 
este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii. 
 
 
 

 
 
a) preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi cel 
mult patru membri, în număr impar, aleşi 
prin vot secret dintre reprezentanţii 
delegaţi membri ai consiliului 
reprezentanţilor prezenţi la data 
alegerilor sau dintre persoanele ce 
alcătuiesc consiliul de administraţie în 
exerciţiu la data alegerilor, a căror 
candidatură este susţinută de organizaţiile 
neguvernamentale de tineret având 
reprezentare în cadrul consiliului 
reprezentanţilor la data alegerilor; 
b) persoanele desemnate de autorităţile 
publice locale şi judeţene conform 
prevederilor prezentei legi. 
 

c) Se elimină. 
d) Se elimină. 

(2) Numărul persoanelor din cadrul 
consiliului de administraţie alese conform 
prevederilor de la alin. (1) lit. a) este 
stabilit de consiliul reprezentanţilor 
pentru fiecare mandat. 
 
 
(3) Consiliul judeţean şi consiliul local al 
municipiului reşedinţă de judeţ, respectiv 
Consiliul General al municipiului 
Bucureşti, pot desemna câte un membru 
cu drept de vot în consiliul de 

 
 
Pentru mai 
buna 
exprimare a 
regimului 
juridic de 
drept privat 
aplicabil. 
 
 
 
 
Pentru o mai 
clară 
exprimare. 
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(4) Membrii consiliului de conducere vor fi 
propuşi din rândul persoanelor cu experienţă 
în domeniul tineretului, cu probitate 
profesională şi care nu sunt membri ai unor 
partide politice. 
 
 
 
(5) Consiliul de conducere este format din: 
a) preşedinte; 
b) vicepreşedinte; 
c) secretar; 
d) 2 membri. 

 
 
(6) Consiliul de conducere deliberează 
valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi, 
iar hotărârile se adoptă cu minimum 3 voturi. 
Fiecare membru dispune de un vot, iar în caz 
de paritate de voturi, votul preşedintelui este 
decisiv. 
 
(7) Procedura de numire şi alegere a 
membrilor consiliului de conducere, cazurile 
de încetare a mandatului acestora, precum şi 
organizarea şi funcţionarea consiliului de 

 
 
 
 
 
 
(4) În cadrul consiliului de conducere, cel 
puţin două treimi dintre membrii săi 
trebuie să aibă vârsta sub 35 de ani la 
data desfăşurării alegerilor. 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 
 
 

 
--- 

administraţie numai în cazul în care susţin 
activitatea fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
prin alocarea subvenţiei anuale de la 
bugetul local în cauză, conform 
prevederilor prezentei legi. 
(4) Persoanele desemnate de către 
consiliul judeţean, consiliul local al 
municipiului reşedinţă de judeţ, respectiv 
Consiliul General al municipiului 
Bucureşti, nu pot avea funcţii de 
conducere la orice nivel în cadrul vreunui 
partid sau alianţă politică. 
(5) În cazul în care consiliul judeţean, 
consiliul local al municipiului reşedinţă de 
judeţ, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, sistează alocarea 
subvenţiei într-un an, membrul desemnat 
de către acesta îşi pierde de drept calitatea 
deţinută în cadrul consiliului de 
administraţie până la reacordarea 
acesteia. 
(6) Persoanele ce candidează sau sunt 
desemnate pentru funcţiile din cadrul 
consiliului de administraţie trebuie să aibă 
vârsta mai mare de 18 ani la data 
desfăşurării alegerilor sau desemnării. 
 
(7) În cadrul consiliului de administraţie, 
cel puţin două treimi dintre persoane 
trebuie să aibă vârsta sub 35 de ani la data 
desfăşurării alegerilor. 

 
 
 
 
 
 
Pentru mai 
buna 
exprimare a 
regimului 
juridic de 
drept privat 
aplicabil. 
 
Pentru 
menţinerea 
caracterului 
apolitic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai 
bună aşezare 
în text. 
 



25 
 

Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 
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conducere se stabilesc prin regulamentul de 
aplicare a prezentei legi. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

(8) Mandatul consiliului de administraţie 
este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii în 
mod individual. 
(9) Nici o persoană nu poate ocupa funcţia 
de preşedinte al consiliului de 
administraţie decât pentru cel mult două 
mandate. 
(10) În cadrul consiliului de administraţie 
participă, de drept, în calitate de invitat 
permanent fără drept de vot, o persoană 
delegată din partea direcţiei pentru sport 
şi tineret judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti.” 

Autor: Comisiile 

 
 
 
Idem. 
 
 
Pentru a se 
asigura 
împrospăta-
rea 
sistemului. 
Pentru o mai 
mare 
transparenţă. 

22.   
 
Art. 11. - (1) Consiliul de conducere are 
următoarele atribuţii principale: 
a) asigură conducerea fundaţiei judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; 
b) asigură buna administrare şi integritatea 
patrimoniului fundaţiei judeţene pentru 
tineret sau a municipiului Bucureşti, potrivit 
normelor legale; 
c) organizează şi asigură conducerea 
contabilităţii valorilor şi a operaţiunilor 
financiar-patrimoniale ale fundaţiei judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, 
potrivit normelor legale; 
d) stabileşte sumele alocate de fundaţia 
pentru tineret judeţeană sau a municipiului 
Bucureşti pentru susţinerea programelor 

 
 
Art. 11. - (1) Consiliul de conducere are 
următoarele atribuţii principale: 
a) urmăreşte şi pune în aplicare hotărârile 
adunării generale; 
b) coordonează activitatea fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, între întrunirile 
adunării generale; 
c) supraveghează buna administrare şi 
integritatea patrimoniului fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
 
d) aprobă planul de acţiune privind 
programele de tineret ale fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 

14. Articolul 11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 11. - (1) În vederea alegerii 
persoanelor din cadrul consiliului de 
administraţie a căror candidatură este 
susţinută de organizaţiile 
neguvernamentale de tineret având 
reprezentare în cadrul consiliului 
reprezentanţilor, fiecare dintre acestea 
poate susţine pentru fiecare funcţie o 
singură candidatură, fără a putea însă 
exista mai multe persoane susţinute de 
către aceeaşi organizaţie alese în cadrul 
consiliului de administraţie. 
(2)Organizaţia neguvernamentală de 
tineret al cărei reprezentant desemnat ca 
membru în cadrul consiliului 
reprezentanţilor a fost ales în consiliul de 
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proprii sau pentru sprijinirea structurilor de 
tineret în realizarea programelor acestora; 
e) hotărăşte asupra organigramei şi a statului 
de funcţii ale personalului salarizat al 
fundaţiei judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti; 
f) aprobă grila de salarizare pentru personalul 
angajat al fundaţiei judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti; 
 
 
g) hotărăşte cu privire la stabilirea de 
raporturi ale fundaţiei judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti cu autorităţile 
statului sau cu serviciile descentralizate ale 
acestora; 
h) are drept de control, conform legii şi 
regulamentului intern de organizare şi 
funcţionare, în toate compartimentele de 
activitate ale fundaţiei judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti; 
i) alege şi revocă membrii comisiei de 
cenzori pe funcţii; 
 
 
 
 
 
 
j) aprobă şi modifică propriul regulament 
intern de organizare şi funcţionare, în limitele 
legii şi ale regulamentului de aplicare a 

municipiului Bucureşti; 
 
e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 
al fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 
 
f) aprobă raportul anual de activitate al 
consiliului de administraţie şi bilanţul 
contabil al fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti; 
g) aprobă investiţiile propuse de consiliul 
de administraţie; 
 
 
 
h) decide asupra organigramei consiliului 
de administraţie şi adoptă, cu majoritatea 
absolută a membrilor săi, regulamentul 
de funcţionare al acestuia; 
 
i) decide cu privire la limitele de 
competenţă ale consiliului de 
administraţie în stabilirea de raporturi 
ale fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, cu 
autorităţile şi instituţiile publice centrale 
sau locale, precum şi cu alte persoane 
fizice sau juridice. 
 
 
 

administraţie desemnează un alt 
reprezentant ca membru în cadrul 
consiliului reprezentanţilor.” 

Autor: Comisiile 
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prezentei legi; 
k) aprobă planul strategic privind programele 
şi activităţile fundaţiei judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti; 
l) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al 
fundaţiei judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti; 
m) aprobă bilanţul contabil al fundaţiei 
judeţene pentru tineret sau a municipiului 
Bucureşti; 
n) aprobă raportul anual al comisiei de 
cenzori cu privire la verificarea şi certificarea 
bilanţului contabil al fundaţiei judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; 
o) aprobă planul de investiţii al fundaţiei 
judeţene pentru tineret sau a municipiului 
Bucureşti şi efectuarea acestora; 
p) exercită alte atribuţii prevăzute de lege, în 
regulamentul de aplicare a prezentei legi sau 
în regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare. 
(2) Membrii consiliului de conducere sunt 
răspunzători potrivit legii, pentru adoptarea 
hotărârilor ce contravin actelor normative în 
vigoare.” 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 

 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Consiliul de conducere exercită alte 
atribuţii prevăzute în regulamentul intern 
de organizare şi funcţionare sau care îi 
sunt stabilite de către adunarea 
generală.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluat de la 
art. 111, 
pentru mai 
buna aşezare 
în text. 

23.   
--- 

 
 
 
 

7. După articolul 11 se introduc articolele 
111 şi 112 cu următorul cuprins: 
 
„Art. 111. - (1) În vederea alegerii 
membrilor consiliului de conducere, 
fiecare organizaţie neguvernamentală de 

15. După articolul 11 se introduc cinci noi 
articole, articolele 111 - 115, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 111. - (1) Consiliul de administraţie 
are următoarele atribuţii principale: 
a1) validează sau invalidează solicitările de 
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--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tineret de tip asociativ, cu drept de 
reprezentare în adunarea generală, poate 
depune pentru fiecare funcţie o singură 
candidatură, fără a putea însă cumula mai 
multe funcţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

admitere a  unui membru în cadrul 
consiliului reprezentanţilor; 
a2) menţine sau revocă dreptul unei 
organizaţii neguvernamentale de tineret 
de a avea reprezentare în consiliul 
reprezentanţilor prin respectarea 
criteriilor de eligibilitate; 
a3) supraveghează punerea în aplicare a 
hotărârilor consiliului reprezentanţilor; 
b) supraveghează buna funcţionare a  
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 
c) aprobă planul de acţiune anual şi 
bugetul de venituri şi cheltuieli înaintate 
de consiliul executiv; 
d) aprobă raportul de activitate anual şi 
bilanţul contabil înaintate de consiliul 
executiv; 
e) aprobă investiţiile efectuate; 
f) stabileşte organigrama fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, cu votul 
majorităţii persoanelor ce îl alcătuiesc; 
g) aprobă regulamentul de funcţionare al 
consiliului executiv, cu votul majorităţii 
persoanelor ce îl alcătuiesc; 
h) numeşte şi revocă directorul general şi 
directorii/şefii de departamente membri ai 
consiliului executiv şi stabileşte 
remuneraţiile acestora, cu votul 
majorităţii persoanelor ce îl alcătuiesc; 
i) stabileşte suma din bugetul anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
Preluat de la 
art. 11, 
pentru mai 
buna aşezare 
în text. 
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--- 

 
 
 
 
(2) Membrii consiliului de conducere pot 
participa fără drept de vot la adunarea 
generală. Organizaţiile neguvernamentale 
de tineret de tip asociativ ai căror 
reprezentanţi delegaţi au fost aleşi în 
consiliul de conducere desemnează în locul 
acestora alţi reprezentanţi delegaţi cu 
drept de vot în adunarea generală. 
(3) Membrii consiliului de conducere pot 
primi atribuţii specifice, stabilite de către 
adunarea generală sau prevăzute în 
regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare. 
(4) Consiliul de conducere deliberează 
valabil în prezenţa majorităţii membrilor 
săi, iar hotărârile se adoptă cu 
majoritatea simplă a celor prezenţi. 
Fiecare membru dispune de un vot, iar în 
caz de paritate de voturi, votul 
preşedintelui este decisiv. 
(5) Membrii consiliului de conducere sunt 
răspunzători, potrivit legii, pentru 
adoptarea deciziilor care contravin 
actelor normative în vigoare. 
(6) În cazul încălcării regulamentului 
intern de organizare şi funcţionare sau al 
aducerii de prejudicii morale ori 
materiale fundaţiei judeţene pentru 

alocată pentru susţinerea unor programe 
şi activităţi de tineret ale tinerilor şi 
organizaţiilor neguvernamentale 
de/pentru tineret din judeţ. 
(2) Consiliul de administraţie exercită şi 
alte atribuţii prevăzute în statut, în 
vederea bunei funcţionări a fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 

Autor: Comisiile 
 
 
(3) Persoanele ce alcătuiesc consiliul de 
administraţie pot primi atribuţii specifice, 
stabilite de către consiliul reprezentanţilor. 

Autor: Comisiile 
 
 

(4) Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 
 
 
 

(5) Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 
 

(6) Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluat de la 
art. 11, 
pentru mai 
buna aşezare 
în text. 
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tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, membrii consiliului de 
conducere pot fi revocaţi individual sau în 
bloc, după caz, de către adunarea 
generală. 

24.   
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 112. - Alte norme privind alegerea, 
respectiv revocarea membrilor consiliului 
de conducere, precum şi alte reguli 
privind organizarea şi funcţionarea 
consiliului de conducere, sunt prevăzute 
în regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare, în limitele Regulamentului 
general de organizare şi funcţionare a 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, respectiv a 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor  
pentru Tineret şi ale legii.” 
 

--- 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 112. - (1) Consiliul de administraţie se 
întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, 
respectiv în şedinţă extraordinară ori de 
câte ori este necesar, la solicitarea 
preşedintelui consiliului de administraţie, 
a consiliului executiv sau a cel puţin unei 
treimi din numărul persoanelor ce îl 
alcătuiesc aflate în exerciţiu. 
 
 
 
(2) Convocarea consiliului de 
administraţie în şedinţă ordinară se face 
cu cel puţin 7 zile înaintea datei stabilite 
de desfăşurare a acesteia, respectiv cu cel 
puţin 3 zile înainte, în cazul şedinţei 
extraordinare. 
(3) Şedinţa consiliului de administraţie se 
consideră legal întrunită, urmare a primei 
convocări, numai în prezenţa a mai mult 
de jumătate din numărul persoanelor ce îl 
alcătuiesc aflate în exerciţiu. În situaţia în 
care nu se întruneşte cvorumul necesar, se 
face o nouă convocare în termen de cel 
mult 3 zile. Urmare a celei de-a doua 
convocări, şedinţa se consideră legal 
întrunită, indiferent de numărul celor 
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crt.  
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Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 
 

prezenţi. 
(4) La şedinţa consiliului de administraţie 
pot participa, de drept, fără drept de vot, 
directorul general şi preşedintele comisiei 
de cenzori sau un membru desemnat de 
acesta. 

Autor: Comisiile 

 
 
Preluat de la 
art. 142 şi art. 
15 

 

25.   
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

Art. 113. - (1) În exercitarea atribuţiilor, 
consiliul de administraţie adoptă decizii. 
(2) Deciziile consiliului de administraţie se 
adoptă cu votul majorităţii persoanelor 
prezente aflate în exerciţiu, cu excepţia 
cazurilor expres prevăzute în lege sau în 
statut. În caz de paritate de voturi, votul 
preşedintelui consiliului de administraţie 
este decisiv. 
(3) Persoanele ce alcătuiesc consiliul de 
administraţie răspund, potrivit legii, 
pentru adoptarea deciziilor care contravin 
reglementărilor în vigoare. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.   
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 114. - (1) O persoană din cadrul 
consiliului de administraţie îşi pierde 
calitatea deţinută, de drept, în cazul 
renunţării, condamnării prin hotărâre 
judecătorească definitivă la o pedeapsă 
privativă de libertate sau absenţei de la 
patru şedinţe ordinare în decursul unui 
mandat al consiliului de administraţie. 
(2) O persoană din cadrul consiliului de 
administraţie poate fi revocată, în baza 
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--- --- hotărârii consiliului reprezentanţilor, 
adoptată cu votul majorităţii membrilor 
săi, în cazul încălcării statutului sau  
aducerii de prejudicii morale ori materiale 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, în mod 
direct sau indirect. 

Autor: Comisiile 
27.   

 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

Art. 115. - Alte prevederi privind alegerea, 
respectiv revocarea persoanelor ce 
alcătuiesc consiliul de administraţie, 
precum şi alte norme privind organizarea 
şi funcţionarea consiliului de 
administraţie, se stabilesc prin statut, cu 
respectarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti.” 

Autor: Comisiile 

 

28.  Art. 12. - (1) În vederea alegerii membrilor 
consiliului de conducere fiecare structură de 
tineret de tip asociativ, cu drept de 
reprezentare în adunarea generală, poate 
depune pentru fiecare funcţie o singură 
candidatură, fără a putea însă cumula mai 
multe funcţii. 
(2) Procedurile de alegere, respectiv de 
revocare, a membrilor consiliului de 
conducere sunt prevăzute în regulamentul de 
aplicare a prezentei legi. 
(3) Membrii consiliului de conducere 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Articolul 12 se abrogă. 
Autor: Comisiile 

Este abrogat 
deja. 
Au fost 
preluate 
dispoziţiile 
OUG nr. 
166/2002, a 
cărei lege de 
aprobare se 
află în 
procedură 
legislativă. 
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propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

participă fără drept de vot la adunarea 
generală. Structurile de tineret ai căror 
reprezentanţi delegaţi au fost aleşi în 
consiliul de conducere desemnează în locul 
acestora alţi reprezentanţi delegaţi cu drept 
de vot în adunarea generală. 
(4) Membrii consiliului de conducere sunt 
răspunzători, potrivit legii, pentru adoptarea 
hotărârilor ce contravin actelor normative în 
vigoare. 
(5) În cazul încălcării regulamentului intern 
de organizare şi funcţionare sau al aducerii 
de prejudicii morale ori materiale fundaţiei 
judeţene pentru tineret sau a municipiului 
Bucureşti, membrii consiliului de conducere 
pot fi revocaţi individual sau în bloc, după 
caz, de către adunarea generală. 
(6) Procedurile de convocare şi atribuţiile 
specifice ale membrilor, precum şi alte reguli 
privind organizarea şi funcţionarea 
consiliului de conducere se stabilesc prin 
regulamentul de aplicare a prezentei legi şi 
prin regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare. 

(articol abrogat prin art. I pct. 8 din OUG 
166/2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 

29.   
 
Art. 13. - (1) Preşedintele fundaţiei judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti 
are următoarele atribuţii principale: 
 

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 13. - (1) Preşedintele fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, are următoarele 
atribuţii principale: 

17. Articolul 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 13. - (1) Preşedintele consiliului de 
administraţie are următoarele atribuţii 
principale: 
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şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
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a) reprezintă fundaţia în raporturile cu 
persoanele fizice sau juridice din ţară şi din 
străinătate; 
b) informează structurile asociative de tineret 
reprezentative din judeţ referitor la activitatea 
consiliului de conducere; 
c) conduce lucrările consiliului de conducere; 
 
 
d) semnează hotărârile consiliului de 
conducere; 
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute 
de lege, de regulamentul de aplicare al 
prezentei legi, precum şi de regulamentul 
intern de organizare şi funcţionare. 
(2) În cazul imposibilităţii exercitării 
atribuţiilor de către preşedintele fundaţiei, 
consiliul de conducere deleagă atribuţiile 
acestuia vicepreşedintelui sau, în situaţii 
excepţionale, unui alt membru al consiliului 
de conducere. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 

a) reprezintă consiliul de conducere în 
raporturile acestuia cu consiliul de 
administraţie; 
b) informează adunarea generală referitor 
la activitatea consiliului de conducere; 
 
c) conduce lucrările adunării generale şi 
ale consiliului de conducere; 
 
d) semnează hotărârile adunării generale şi 
deciziile consiliului de conducere. 
 
 
 
 
(2) Preşedintele fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
exercită orice alte atribuţii prevăzute de 
regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare sau care îi sunt stabilite de 
către adunarea generală. 
(3) În cazul imposibilităţii exercitării 
atribuţiilor de către preşedintele fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, consiliul de 
conducere deleagă atribuţiile acestuia 
vicepreşedintelui sau, în situaţii 
excepţionale, secretarului, respectiv unui 
alt membru al consiliului de conducere.” 

a) reprezintă consiliul de administraţie în 
raporturile acestuia cu consiliul director; 
 
b) informează consiliul reprezentanţilor 
referitor la activitatea consiliului de 
administraţie; 
c) conduce sesiunea consiliului 
reprezentanţilor şi şedinţa consiliului de 
administraţie; 
d) semnează hotărârile consiliului 
reprezentanţilor şi deciziile consiliului de 
administraţie. 
 
 
 
(2) Preşedintele consiliului de administraţie 
exercită şi alte atribuţii care îi sunt stabilite 
de către consiliul reprezentanţilor. 
 
 
 
(3) În cazul imposibilităţii sau al refuzului 
nejustificat al exercitării atribuţiilor de către 
preşedinte, consiliul de administraţie 
deleagă atribuţiile acestuia vicepreşedintelui 
sau, în situaţii excepţionale, secretarului 
respectiv unui membru din cadrul 
consiliului de administraţie.” 

Autor: Comisiile 
30.   

 
 

9. După articolul 13 se introduce articolul 
131 cu următorul cuprins: 
„Art. 131. - Alte reguli privind activitatea 

 
18. Se elimină. 

Autor: Comisiile 
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propus de Comisii 

Motivare 

 
--- 

preşedintelui fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
sunt prevăzute în regulamentul intern de 
organizare şi funcţionare, în limitele 
Regulamentului general de organizare şi 
funcţionare a fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti, respectiv 
a Consiliului Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret şi ale legii.” 

31.   
 
Art. 14. - Consiliul de conducere al 
fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti nu are dreptul ca prin 
deciziile sau hotărârile luate să se implice în 
activitatea internă a structurilor asociative de 
tineret, reprezentative la nivelul judeţului. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 

10. Art. 14 va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 14. - (1) Consiliul de administraţie 
este organul de execuţie al fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti şi este format din 
director general, director de programe, 
director economic şi alţi directori/şefi de 
departamente, numiţi de către consiliul de 
conducere. 
 
(2) Membrii consiliului de conducere nu 
pot fi şi membri ai consiliului de 
administraţie.” 

19. Art. 14 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 14. - Consiliul executiv este structura 
internă cu rol executiv a fundaţiei judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti şi este format din: 
a) director general; 
b) directori/şefi de departamente de 
specialitate stabilite prin organigrama 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti. 

 
(2) Se elimină. 

Autor: Comisiile 

 
 
Pentru 
corelare. 

32.   
 

--- 
 
 
 
 
 

11. După articolul 14 se introduc articolele 
141 şi 142 cu următorul cuprins: 
 
„Art. 141. - (1) Consiliul de administraţie 
are următoarele atribuţii principale: 
 
 
 

20. După articolul 14 se introduc trei noi 
articole, articolele 141 - 143, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 141. - (1) Consiliul executiv are 
următoarele atribuţii principale: 
a) verifică îndeplinirea criteriilor de 
eligibilitate de către organizaţiile 
neguvernamentale de tineret ce solicită 

Pentru 
corelare 
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--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) urmăreşte şi pune în aplicare hotărârile 
adunării generale şi deciziile consiliului de 
conducere; 
b) conduce activitatea economico-
administrativă şi administrează patrimoniul 
fundaţiei judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
c) propune consiliului de conducere spre 
aprobare planul de acţiune privind 
programele de tineret ale fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
d) propune consiliului de conducere spre 
aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli al 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 
e) propune consiliului de conducere spre 
aprobare raportul anual de activitate al 
consiliului de administraţie şi bilanţul 
contabil al fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti; 
f) stabileşte organigrama şi statul de 
funcţiuni ale personalului salarizat al 
fundaţiei judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 

admiterea unui reprezentant ca membru 
în consiliul reprezentanţilor; 
b) verifică respectarea criteriilor de 
eligibilitate de către organizaţiile 
neguvernamentale de tineret deja 
reprezentate în consiliul reprezentanţilor; 
c) pune în aplicare hotărârile consiliului 
reprezentanţilor şi deciziile consiliului de 
administraţie; 
d) conduce activitatea economico-financiară 
şi administrează patrimoniul fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
e) înaintează consiliului de administraţie 
spre aprobare planul de acţiune anual şi 
bugetul de venituri şi cheltuieli; 
 
 
f) înaintează consiliului de administraţie 
spre aprobare raportul de activitate anual 
şi bilanţul contabil; 
 
g) stabileşte statul de funcţii şi grila de 
salarizare pentru personalul salarizat; 
 
 
 
 
h) stabileşte raporturi ale fundaţiei judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, cu autorităţile şi instituţiile 
publice centrale sau locale, precum şi cu 
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--- 

 
g) stabileşte raporturi ale fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, cu autorităţile şi 
instituţiile publice centrale sau locale, 
precum şi cu alte persoane fizice sau 
juridice, în limitele de competenţă 
stabilite de consiliul de conducere; 
h) elaborează şi organizează programe de 
tineret proprii ale fundaţiei judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, sau în colaborare cu alte 
structuri neguvernamentale de/pentru 
tineret şi autorităţi şi instituţii publice 
locale sau centrale. 
(2) Consiliul de administraţie exercită alte 
atribuţii prevăzute în regulamentul intern 
de organizare şi funcţionare sau care îi 
sunt stabilite de către consiliul de 
conducere. 

alte persoane fizice sau juridice; 
i) elaborează şi organizează programe şi 
activităţi de tineret proprii ale fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, sau în colaborare 
cu alte structuri neguvernamentale 
de/pentru tineret şi autorităţi şi instituţii 
publice locale sau centrale; 
j) aprobă finanţarea unor activităţi de 
tineret desfăşurate de tineri şi organizaţii 
neguvernamentale de/pentru tineret, în 
limitele stabilite de consiliul de 
administraţie prin bugetul de venituri şi 
cheltuieli. 
 
(2) Consiliul executiv exercită şi alte 
atribuţii prevăzute în statut, în vederea 
bunei funcţionări a fundaţiei judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti. 

Autor: Comisiile 
33.   

 
 
 
 

--- 

Art. 142. - (1) Preşedintele fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, participă de drept la 
şedinţele consiliului de administraţie. 
 
(2) Membrii consiliului de administraţie 
pot participa fără drept de vot la şedinţele 
consiliului de conducere. 
(3) Alte norme privind numirea, respectiv 
revocarea membrilor consiliului de 
administraţie, precum şi alte reguli de 

Art. 142. - (1) Sub sancţiunea revocării 
sale, consiliul executiv se întruneşte în 
şedinţă cel puţin o dată pe lună. 
(11) În vederea exercitării atribuţiilor, 
consiliul executiv emite dispoziţii. 
(2) La şedinţa consiliului executiv poate 
participa, de drept, fără drept de vot, 
preşedintele consiliului de administraţie. 
(3) Alte prevederi privind numirea, 
respectiv revocarea membrilor consiliului 
executiv, precum şi alte norme de 

 



38 
 

Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 
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organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie, se stabilesc prin 
regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare şi prin regulamentul propriu de 
funcţionare, în limitele Regulamentului 
general de organizare şi funcţionare a 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, respectiv a 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret şi ale legii.” 

organizare şi funcţionare a consiliului 
executiv, se stabilesc prin statut şi prin 
regulamentul propriu de funcţionare, cu 
respectarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti. 

Autor: Comisiile 

34.   
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

Art. 143. - (1) Directorul general este 
ordonatorul principal de credite al 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, şi are 
următoarele atribuţii principale: 
a) angajează fundaţia judeţeană pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
în raporturile cu terţii; 
b) coordonează activitatea 
departamentelor de specialitate din cadrul 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 
c) semnează dispoziţiile consiliului 
executiv. 
(2) Directorul general exercită şi alte 
atribuţii care îi sunt stabilite de către 
consiliul de administraţie.” 
Autor: Comisiile 

 
 
Pentru 
clarificare. 

35.   
 
Art. 15. - (1) Comisia de cenzori exercită 

12. Articolele 15-17 vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 15. - (1) Comisia de cenzori este 

21. Articolul 15 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 15. - (1) Comisia de cenzori este 
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Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

controlul financiar intern al fundaţiei 
judeţene pentru tineret sau a municipiului 
Bucureşti, supraveghează şi controlează 
activităţile contabile şi verifică modul de 
administrare a întregului patrimoniu, în 
condiţiile legii. 
 
 
(2) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 
membri numiţi de consiliul de conducere, 
preşedintele fiind, în mod obligatoriu expert 
contabil. 
(3) Membrii consiliului de conducere nu pot 
fi şi membri ai comisiei de cenzori. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 
 

--- 

organul de control care exercită controlul 
financiar intern al fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
supraveghează şi controlează activităţile 
contabile şi verifică modul de 
administrare a întregului patrimoniu, în 
condiţiile legii. 
 
(2) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 
membri aleşi de către adunarea generală, 
preşedintele acesteia fiind, în mod 
obligatoriu, expert-contabil. 
(3) Membrii consiliului de conducere şi 
cei ai consiliului de administraţie nu pot fi 
şi membri ai comisiei de cenzori. 
 

--- 

structura internă cu rol de control care 
realizează următoarele funcţii: 
a) asigură controlul financiar intern al 
fundaţiei judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în condiţiile legii; 
b) asigură controlul intern privind 
respectarea prevederilor statutului şi a 
hotărârilor structurilor interne. 
(2) Comisia de cenzori este alcătuită din 
preşedinte şi doi membri, desemnaţi de 
către consiliul reprezentanţilor. 
 
(3) Preşedintele comisiei de cenzori este, în 
mod obligatoriu, expert-contabil. 
 
(4) Persoanele ce alcătuiesc comisia de 
cenzori nu pot face parte din consiliul de 
administraţie sau din consiliul director.” 

Autor: Comisiile 
36.   

 
Art. 16. - Comisia de cenzori are următoarele 
atribuţii principale: 
a) verifică modul în care este administrat 
patrimoniul fundaţiei judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti; 
 
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă 
consiliului de conducere, la solicitarea 
acestuia; 
c) întocmeşte şi propune consiliului de 
conducere, spre aprobare, raportul anual 

 
 
Art. 16. - (1) Comisia de cenzori are 
următoarele atribuţii principale: 
a) verifică modul în care este administrat 
patrimoniul fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti; 
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă 
consiliului de conducere şi/sau a adunării 
generale, după caz, la solicitarea acestora; 
c) întocmeşte şi propune adunării 
generale, spre aprobare, raportul anual 

22. Articolul 16 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 16. - (1) Comisia de cenzori are 
următoarele atribuţii principale: 
a) verifică modul în care se realizează 
activităţile financiar-contabile; 
 
 
b) întocmeşte raportul anual propriu cu 
privire la verificarea şi certificarea 
bilanţului contabil; 
c) întocmeşte rapoarte privind respectarea 
prevederilor statutului şi a hotărârilor 
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Text 
propus de Comisii 
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propriu cu privire la verificarea şi certificarea 
bilanţului contabil al fundaţiei judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; 
 
d) participă la şedinţele consiliului de 
conducere, fără drept de vot; 
 
 
 
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute 
de lege, de regulamentul de punere în 
aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, precum 
şi de regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare.” 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 

propriu cu privire la verificarea şi 
certificarea bilanţului contabil al 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 
d) poate participa, prin intermediul 
preşedintelui său sau, în cazuri 
excepţionale, printr-un alt membru, la 
şedinţele consiliului de conducere, fără 
drept de vot. 
 
 
 
 
 
 
(2) Comisia de cenzori exercită orice alte 
atribuţii prevăzute în regulamentul intern 
de organizare şi funcţionare sau care îi 
sunt stabilite de către adunarea generală. 
 
(3) Membrii comisiei de cenzori pot 
exercita atribuţii specifice, prevăzute în 
regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare sau care le sunt stabilite de 
către adunarea generală. 
 

structurilor interne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Comisia de cenzori exercită şi alte 
atribuţii prevăzute în statut sau încredinţate 
de consiliul reprezentanţilor, în vederea 
bunei funcţionări a fundaţiei judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti. 
(3) Persoanele ce alcătuiesc comisia de 
cenzori pot exercita atribuţii specifice 
stabilite de către consiliul reprezentanţilor,  
 
 
(4) În cazul încălcării statutului sau al 
aducerii de prejudicii morale ori materiale 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
persoanele ce alcătuiesc comisia de cenzori 
pot fi revocate individual sau în bloc, după 
caz, de către consiliul reprezentanţilor.”   
                     Autor: Comisiile 
 

37.   
 
Art. 17. - Normele de desemnare, 

 
 
Art. 17. - Alte norme privind alegerea, 

23. Articolul 17 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 17. - Alte prevederi privind alegerea, 
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procedurile de convocare şi atribuţiile 
specifice ale membrilor, precum şi alte reguli 
privind organizarea şi funcţionarea comisiei 
de cenzori se stabilesc prin regulamentul de 
punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei 
legi şi prin regulamentul intern de organizare 
şi funcţionare. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 

respectiv revocarea membrilor comisiei de 
cenzori, precum şi alte reguli privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei de 
cenzori se stabilesc prin regulamentul 
intern de organizare şi funcţionare, în 
limitele Regulamentului general de 
organizare şi funcţionare a fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, respectiv a Consiliului Naţional 
al Fundaţiilor pentru Tineret şi ale legii.” 

respectiv revocarea persoanelor ce 
alcătuiesc comisia de cenzori, precum şi alte 
norme privind organizarea şi funcţionarea 
comisiei de cenzori, se stabilesc prin statut, 
cu respectarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti.” 
 

Autor: Comisiile 
38.   

 
 

 
 

--- 

13. După articolul 17 se introduce 
articolul 171 cu următorul cuprins: 
„Art. 171. - (1) Organele de conducere ale 
fundaţiilor judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, nu au 
dreptul ca prin hotărârile şi deciziile lor 
să se implice în activitatea internă a 
organizaţiilor neguvernamentale de 
tineret de tip asociativ reprezentate în 
cadrul adunării generale, cu excepţia 
cazului în care se aduc prejudicii, direct 
sau indirect, activităţii fundaţiei judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti. 
(2) Organizaţia neguvernamentală de 
tineret de tip asociativ reprezentată în 
cadrul adunării generale poate fi exclusă, 
cu posibilitatea reprimirii după cel puţin 
2 ani de la data excluderii, în cazul în care 
aduce prejudicii morale sau materiale, în 
mod direct ori indirect, fundaţiei judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 

24. După articolul 17 se introduce 
articolul 171 cu următorul cuprins: 
„Art. 171. - (1) Persoanele angajate cu 
contract de muncă în cadrul fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, nu pot face parte 
din consiliul reprezentanţilor, consiliul de 
administraţie sau comisia de cenzori. 
 
 
 
 
 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 
funcţiile de preşedinte al consiliului de 
administraţie şi cea de director general 
pot fi cumulate, în baza hotărârii 
consiliului reprezentanţilor adoptată cu 
votul majorităţii membrilor săi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a 
acoperi şi 
astfel de 
situaţii. 
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Bucureşti. 
(3) Delegatul organizaţiei 
neguvernamentale de tineret de tip 
asociativ reprezentată în cadrul adunării 
generale, îşi poate pierde calitatea de 
membru al adunării generale în cazul şi 
în condiţiile alin. (2). În această situaţie 
organizaţia în cauză, la solicitarea 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, îşi va 
delega un alt reprezentant.” 

 
 

(3) Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 
Este preluat 
la alt articol, 
pentru mai 
buna aşezare 
în textul legii. 

39.   
Art. 18. - Fundaţiile judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti colaborează 
între ele, cu alte structuri de tineret de tip 
asociativ, cu direcţia pentru tineret şi sport 
judeţeană respectivă sau a municipiului 
Bucureşti, cu Ministerul Tineretului şi 
Sportului şi cu instituţiile specializate în 
domeniu. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 

14. Articolul 18 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 18. - Pentru realizarea scopului, 
fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
colaborează cu autorităţile şi instituţiile 
publice centrale sau locale cu atribuţii în 
domeniul tineretului, respectiv cu orice 
persoană juridică, din ţară sau din 
străinătate, care desfăşoară activităţi în 
domeniul tineretului.” 

 
 

25. Se elimină. 
Autor: Comisiile 

Este preluat 
cu modificări 
la art. 56 

40.   
 
 

--- 

15. După articolul 18 se introduce 
articolul 181 cu următorul cuprins: 
„Art. 181. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, sunt supravegheate şi 
controlate de Consiliului Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret, potrivit legii, 
în vederea verificării modului în care 
acestea respectă prevederile prezentei 

 
 

26. Se elimină. 
Autor: Comisiile 

Este preluat 
cu modificări 
la art. 3321 
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legi. 
(2) Consiliului Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret are obligaţia de a sesiza 
organele abilitate ale statului ori de câte 
ori constată o încălcare a prevederilor 
prezentei legi.” 

41.   
 
SECŢIUNEA a 2-a 
Patrimoniul fundaţiilor judeţene pentru 
tineret sau a municipiului Bucureşti 

 
 

--- 

27. Titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„SECŢIUNEA a 2-a 
Patrimoniul fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti” 

Autor: Comisiile 

 

42.  Art. 19. - (1) Patrimoniul fundaţiei judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti 
este constituit din: 
 
 
a) imobile - construcţii şi terenuri -, fonduri 
băneşti şi alte active care au aparţinut fostei 
organizaţii a Uniunii Tineretului Comunist 
din judeţul respectiv sau din municipiul 
Bucureşti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Articolele 19 şi 20 vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 19. - (1) Patrimoniul unei fundaţii 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, este constituit din: 
 
 
a) totalitatea construcţiilor, fondurilor 
băneşti şi altor active care au aparţinut fostei 
organizaţii a Uniunii Tineretului Comunist 
din judeţul respectiv sau din municipiul 
Bucureşti, precum şi din terenurile 
aferente construcţiilor care au fost în 
posesia acestor organizaţii, la data de 22 
decembrie 1989; 
 
 
 
 

28. Articolul 19 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 19. - (1) Patrimoniul fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, este de interes 
public judeţean şi local şi este constituit 
din: 
a) dreptul de proprietate asupra 
imobilelor – construcţiile şi terenurile 
aferente, fondurilor băneşti şi altor active 
care au aparţinut fostului Comitet Judeţean 
al Uniunii Tineretului Comunist din judeţul 
în cauză, respectiv din municipiul Bucureşti, 
la data de 22 decembrie 1989, cu excepţia 
celor restituite în baza unor legi speciale 
de retrocedare sau înstrăinate de către 
fundaţia judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, în 
condiţiile legii; 

 
Pentru a 
acoperi şi 
nivelul 
municipiului 
reşedinţă de 
judeţ. 
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b) imobile, precum şi fonduri materiale şi 
financiare dobândite în timpul funcţionării 
fundaţiei judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti. 
(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este 
administrat în folosul tinerilor şi al 
structurilor de tineret aparţinând partidelor şi 
formaţiunilor politice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În cazul în care, din motive obiective, 
bunurile imobile prevăzute la alin. (1) nu pot 
fi folosite ca sediu nu există, consiliile 
judeţene, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, sunt obligate să 
asigure gratuit, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a regulamentului de 
punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei 
legi, un sediu corespunzător desfăşurării 
activităţii fundaţiilor judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti, în municipiile 
reşedinţă de judeţ. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 
 
 
 

b) imobilele, fondurile materiale şi 
financiare dobândite în timpul funcţionării 
sale. 
 
(2) În cazul în care din motive obiective 
bunurile imobile prevăzute la alin. (1) nu pot 
fi folosite pentru desfăşurarea activităţii sau 
nu există, consiliile judeţene, respectiv 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
sunt obligate să asigure, cu titlu gratuit, un 
sediu corespunzător desfăşurării activităţii 
fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv 
a municipiului Bucureşti, în municipiile 
reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul 
Bucureşti.” 
 
 
 
 

--- 

b) dreptul de proprietate sau alte drepturi 
reale asupra imobilelor, fondurilor 
materiale şi financiare dobândite în timpul 
funcţionării sale. 
(2) În cazul în care din motive obiective 
bunurile imobile prevăzute la alin. (1) lit. a) 
nu pot fi folosite pentru desfăşurarea 
activităţii sau nu există, consiliul judeţean 
şi/sau consiliul local al municipiului 
reşedinţă de judeţ, respectiv Consiliul 
General al municipiului Bucureşti, este 
obligat să asigure, cu titlu gratuit, un sediu 
corespunzător desfăşurării activităţii 
fundaţiei judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în municipiul 
reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul 
Bucureşti.” 

Autor: Comisiile 
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43.  Art. 20. – (1) Bunurile care au aparţinut la 
data de 22 decembrie 1989 fostei organizaţii 
a Uniunii Tineretului Comunist din judeţe şi 
din municipiul Bucureşti, preluate de 
fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, vizate de prezenta 
lege, rămân în proprietatea acestora, iar în 
cazul în care ulterior au căpătat o altă 
destinaţie, se reintegrează, necondiţionat şi 
fără plată, în patrimoniul fundaţiilor judeţene 
pentru tineret respective sau a municipiului 
Bucureşti, ce se constituie ca succesoare de 
drept. 
(2) În acelaşi timp se reintegrează 
necondiţionat şi fără plată şi bunurile 
precizate la alin. (1), care nu au fost preluate 
conform prevederilor Decretului-lege 
nr.150/1990 şi care au trecut în patrimoniul 
altor persoane juridice sau fizice. 
(21) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în 
cazul: 
a) bunurilor dobândite în proprietate, cu titlu 
valabil, de către persoane fizice sau juridice; 
b) imobilelor care au dobândit, cu respectarea 
prevederilor legii, o utilitate publică după 
data de 22 decembrie 1989. 

(text introdus prin OUG 166/2002) 
 
 
 
 
 

Art. 20. - (1) Bunurile prevăzute la art. 19 
alin. (1) lit. a), preluate de fundaţiile 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în baza Decretului-
Lege nr. 150/1990, rămân în proprietatea 
acestora. 
 
 
 
 
(2) Bunurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. 
a) care au fost preluate de fundaţiile 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, iar ulterior au 
căpătat o altă destinaţie, se reintegrează, 
în condiţiile legii, în patrimoniul 
fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv 
a municipiului Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 
(3) Bunurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. 
a) care nu au fost preluate de fundaţiile 
judeţene pentru tineret sau a municipiului 
Bucureşti în baza prevederilor Decretului-
Lege nr. 150/1990 şi care au trecut în 
patrimoniul altor persoane juridice sau 
fizice se integrează, necondiţionat şi fără 
plată, în patrimoniul fundaţiilor judeţene 

29. Articolul 20  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 20. - (1) Bunurile imobile prevăzute la 
art. 19 alin. (1) lit. a), care au fost preluate 
de fundaţia judeţeană pentru tineret,  
respectiv a municipiului Bucureşti, în baza 
Decretului-Lege nr. 150/1990 privind 
înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, 
rămân în proprietatea acesteia. 
 
(2) Bunurile imobile prevăzute la art. 19 
alin. (1) lit. a) care au fost preluate de 
fundaţia judeţeană pentru tineret, respectiv 
a municipiului Bucureşti, iar ulterior au ieşit 
din proprietatea sa, independent de voinţa 
acesteia, cu încălcarea prevederilor legale, 
constatată prin hotărâre judecătorească 
definitivă, reintră, necondiţionat şi fără 
plată, în proprietatea fundaţiei judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti. 
 
 
 
(3) Bunurile imobile prevăzute la art. 19 
alin. (1) lit. a), care nu au fost preluate de 
fundaţia judeţeană pentru tineret, respectiv 
a municipiului Bucureşti, în baza 
prevederilor Decretului-Lege nr. 150/1990 
privind înfiinţarea fundaţiilor pentru 
tineret şi care au trecut în proprietatea altor 
persoane juridice sau fizice, cu încălcarea 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
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(3) Reintegrarea bunurilor prevăzute la alin. 
(1) şi (2) se face pe bază de protocol de 
predare-preluare, în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a regulamentului de 
punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei 
legi. 

(alineat modificat prin OUG 166/2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, răspund 
de preluarea de către fundaţiile judeţene 
pentru tineret respective sau a municipiului 
Bucureşti a acestor bunuri, în bune condiţii, 
conform procedurilor stabilite prin 
regulamentul de aplicare a dispoziţiilor 
prezentei legi. 

(alineat modificat prin OUG 166/2002) 
(5) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti vor acţiona în justiţie 

pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti. 
 
 
(4) Reintegrarea bunurilor prevăzute la 
alin. (2), respectiv integrarea bunurilor 
prevăzute la alin. (3), se face pe bază de 
protocol de predare-preluare. 
 
 
 
 
 
(5) Deţinătorii bunurilor prevăzute la 
alin. (2) şi (3) sunt obligaţi să pună la 
dispoziţie împuterniciţilor fundaţiilor 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, toate 
documentele referitoare la aceste bunuri. 
 
 
(6) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, sunt 
responsabile pentru preluarea de către 
fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, a 
acestor bunuri, în bune condiţii. 
 
 
 
(7) Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, vor 

prevederilor legale în vigoare la acea dată, 
constatată prin hotărâre judecătorească 
definitivă, intră, necondiţionat şi fără plată, 
în proprietatea fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti. 
(4) Bunurile imobile prevăzute la art. 19 
alin. (1) lit. a) care au trecut în 
proprietatea publică sau privată a statului 
sau a unităţilor administrativ-teritoriale, 
în baza unor acte administrative, reintră, 
de drept, în proprietatea fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 
(5) Terenurile aferente construcţiilor 
prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), aflate  
în proprietatea publică sau privată a 
statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, trec în proprietatea fundaţiilor 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, deţinătoare ale 
construcţiilor aflate pe acestea. 
(6) Actele juridice de înstrăinare având ca 
obiect bunurile imobile prevăzute la art. 
19 alin. (1) lit. a), încheiate de alte 
persoane fizice sau juridice decât fundaţia 
judeţeană pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, care nu au 
dobândit bunurile imobile în cauză cu titlu 
legal, constatat prin hotărâre 
judecătorească definitivă, de la fundaţia 
judeţeană pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, sunt lovite de 
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persoanele juridice sau fizice care refuză 
efectuarea procedurii de predare-preluare a 
bunurilor. 
(6) Deţinătorii bunurilor prevăzute la alin. (1) 
şi (2), ce urmează să fie reintegrate în 
patrimoniul fundaţiilor judeţene pentru 
tineret sau a municipiului Bucureşti, sunt 
obligaţi să pună la dispoziţie împuterniciţilor 
fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti toate documentele 
referitoare la aceste bunuri. 
 
 
(7) Înscrierea dreptului de proprietate asupra 
bunurilor imobile dobândite de către 
fundaţiile judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti se face în cărţile 
funciare, cu scutirea de plată a taxelor 
prevăzute de lege. 

(alineat modificat prin OUG 166/2002) 
(8) Acţiunile în justiţie formulate de 
fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti pentru aplicarea 
prevederilor prezentului articol sunt scutite 
de taxa de timbru. 

(alineat modificat prin OUG 166/2002) 
(9) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti pot greva sau 
înstrăina bunurile mobile ori imobile 
finanţate total sau parţial din fonduri publice, 
prin programe derulate după anul 1989, cu 
acordul ordonatorului de credite al 

acţiona în justiţie persoanele juridice sau 
fizice care refuză efectuarea procedurii de 
predare-preluare a bunurilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Înscrierea dreptului de proprietate 
asupra bunurilor imobile dobândite de 
către fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, se face 
în cărţile funciare cu scutirea de la plata 
taxelor aferente. 
(9) Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, nu pot 
înstrăina patrimoniul imobiliar - 
construcţii şi terenuri - care a aparţinut 
fostelor organizaţii ale Uniunii 
Tineretului Comunist din judeţe, 
respectiv din municipiul Bucureşti.” 
  
 
 
 
 
 

nulitate absolută. 
(7) Persoanele obligate să restituie 
bunurile imobile prevăzute la art. 19 alin. 
(1) lit. a) în cazurile prevăzute la alin. (2)-
(3) se pot îndrepta pentru recuperarea 
sumelor către cei de la care le-au 
achiziţionat. 
(8) Bunurile imobile aflate în situaţiile 
prevăzute la alin. (2)-(4) vor fi predate 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, de 
către deţinătorii actuali, pe bază de 
protocol de predare-primire. 
(9) Deţinătorii bunurilor imobile aflate în 
situaţiile prevăzute la alin. (2)-(4) sunt 
obligaţi să pună la dispoziţia 
împuterniciţilor fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti 
toate documentele referitoare la aceste 
bunuri. 
(10) Înscrierea în cartea funciară a 
dreptului de proprietate asupra bunurilor 
imobile dobândite de către fundaţia 
judeţeană pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, se face cu scutirea 
de la plata taxelor aferente. 
(11) Bunurile imobile din patrimoniul 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), nu pot 
fi înstrăinate. De asemenea, acestea nu pot 
face obiectul unei ipoteci sau altei garanţii 
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programului respectiv. Vânzarea se va face 
prin licitaţie publică, conform legislaţiei în 
vigoare. 
(10) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti nu pot înstrăina 
patrimoniul imobiliar - construcţii şi terenuri 
- care a aparţinut fostei organizaţii judeţene a 
Uniunii Tineretului Comunist. Această 
prevedere nu vizează şi patrimoniul imobiliar 
dobândit de fundaţiile judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti şi care nu face 
obiectul prezentei legi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

reale şi nu pot fi urmărite de creditori, 
declarându-se insesizabile prin efectul 
prezentei legi.” 

Autor: Comisiile 

44.   
 

SECŢIUNEA a 3-a 
Finanţarea fundaţiilor judeţene pentru 

tineret sau a municipiului Bucureşti 

 
 
 

--- 

30. Titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„SECŢIUNEA a 3-a 
Activitatea economico-financiară a 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 

municipiului Bucureşti” 
Autor: Comisiile 

 

45.   
 
Art. 21. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret sau a municipiului Bucureşti, în 
condiţiile prezentei legi, pot beneficia de 
sume de la bugetul de stat şi de la bugetele 
locale numai pentru finanţarea de programe 
de utilitate publică pentru tineret. Aceste 
sume se asigură pe bază de contracte 
încheiate între fundaţiile judeţene pentru 
tineret sau a municipiului Bucureşti şi 
organele administraţiei publice centrale ori 

17. Articolele 21-26 vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 21. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
beneficiază de subvenţii anuale de la 
bugetele consiliilor judeţene, respectiv al 
Consiliului General al municipiului 
Bucureşti, pentru susţinerea domeniului de 
activitate principal, în limita a cel puţin unei 
pătrimi din bugetul anual al fundaţiei 
respective. 
 

31. Articolul 21 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 21. - (1) În cazul în care consiliul 
judeţean şi consiliul local al municipiului 
reşedinţă de judeţ, respectiv Consiliul 
General al municipiului Bucureşti, au câte 
un reprezentant desemnat ca membru în 
consiliul de administraţie, subvenţia 
anuală acordată fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
de la fiecare din bugetele locale prevăzute 
la art. 31, în condiţiile prezentei legi, este 
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locale, după caz. 
 
 
 
(2) Contractul va cuprinde prevederi cu 
privire la: obiectul şi volumul activităţilor 
specifice, parametrii de realizat, suma 
stabilită pentru finanţarea programelor, 
defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de 
cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile 
părţilor. Prevederile contractului au putere 
deplină pentru cele două părţi, constituindu-
se în norme cu caracter tehnic, financiar şi 
administrativ. 
 
 

--- 

 
 
 
 
(2) Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, pot 
beneficia de sume de la bugetul de stat şi 
de la bugetele locale pentru finanţarea 
unor programe de tineret. Aceste sume se 
asigură pe bază de contracte încheiate 
între fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti şi 
organele administraţiei publice centrale 
ori locale, după caz. 
 
 

--- 
 

de cel puţin o pătrime din fondul destinat 
activităţilor de tineret stabilit potrivit 
Legii Tinerilor nr. 350/2006 pentru anul 
calendaristic respectiv. 
(2) Subvenţia anuală nu poate fi utilizată 
pentru acoperirea cheltuielilor de protocol 
sau pentru achiziţionarea de mijloace fixe 
mobile şi imobile, excepţie făcând cele 
necesare reparaţiei, întreţinerii şi 
modernizării patrimoniului prevăzut la 
art. 19 alin. (1) lit. a). 
 
 
(3) Fundaţia judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, poate 
beneficia de alte sume de la bugetul de stat 
şi de la bugetele locale pentru finanţarea 
de programe şi activităţi de tineret de 
interes judeţean şi/sau local, în condiţiile 
legii.” 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.   
 
Art. 22. - Sursele de finanţare ale fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti provin din: 
 
a) donaţii, legate şi sponsorizări; 
b) sume destinate finanţării programelor 
proprii sau, după caz, a programelor realizate 
în colaborare cu direcţiile pentru tineret şi 
sport judeţene, respectiv cu alte organe ale 

 
 
Art. 22. - Sursele de finanţare ale 
fundaţiilor judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, provin 
din: 
a) donaţii, legate şi sponsorizări; 
b) subvenţii de la bugetele consiliilor 
judeţene, respectiv al Consiliului General 
al municipiului Bucureşti; 
 

32. Articolul 22 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 22. - (1) Veniturile şi cheltuielile 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, sunt 
cuprinse într-un buget anual. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

administraţiei publice centrale sau locale şi 
alţi ordonatori de credite; 
c) sume rămase din exerciţiul financiar 
precedent; 
 
 
 
 
 
d) venituri obţinute din activităţi economice 
realizate în legătură cu scopul şi obiectul de 
activitate ale acestora; 
e) alte venituri realizate în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
c) sume destinate finanţării programelor 
de tineret proprii sau, după caz, a celor 
realizate în colaborare cu direcţiile 
pentru tineret judeţene, respectiv cu alte 
organe ale administraţiei publice centrale 
sau locale sau provenite de la alţi 
ordonatori de credite; 
d) sume rămase din exerciţiul financiar 
precedent; 
 
e) venituri obţinute din activităţi 
economice realizate în legătură cu 
domeniul de activitate principal al 
acestora; 
f) alte venituri realizate în condiţiile legii. 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Bugetul anual, la partea de venituri, 
cuprinde, după caz: 
a) venituri proprii; 
b) subvenţia anuală; 
c) alte sume acordate de autorităţile 
publice centrale şi locale pentru 
finanţarea de programe şi activităţi de 
tineret ale fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti. 
(3) Administrarea bugetului anual de 
venituri şi cheltuieli se face astfel: 
a) potrivit competenţelor stabilite în 
statutul fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, pentru 
veniturile proprii şi subvenţia anuală, cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai 
buna aşezare 
în context a 
activităţii de 
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respectarea reglementărilor în vigoare; 
b) potrivit condiţiilor stabilite între părţi, 
pentru sumele acordate de autorităţile 
publice centrale sau locale pentru 
finanţarea de programe şi activităţi de 
tineret de interes judeţean şi/sau local ale 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti.” 

Autor: Comisiile 

tineret a FJT. 

47.   
 
Art. 23. - (1) Veniturile, indiferent de sursă, 
şi cheltuielile de orice natură ale fundaţiilor 
judeţene pentru tineret sau a municipiului 
Bucureşti sunt cuprinse într-un buget anual 
propriu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Art. 23. - (1) Veniturile, indiferent de 
sursă, şi cheltuielile de orice natură ale 
fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv 
a municipiului Bucureşti, sunt cuprinse 
într-un buget anual propriu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Articolul 23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 23. - Veniturile proprii ale fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, includ: 
a) donaţiile, legatele şi sponsorizările; 
b) veniturile pentru care se datorează 
impozit pe spectacole; 
c) veniturile obţinute din activităţi 
economice; 
d) dobânzile obţinute din plasarea 
disponibilităţilor realizate; 
e) dividendele societăţilor comerciale în 
care aceasta este asociat sau acţionar; 
f) veniturile obţinute din reclamă şi 
publicitate; 
g) resursele obţinute de la bugetul de stat 
şi de la bugetul local, altele decât cele 
prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. b) şi c); 
h) alte venituri realizate în condiţiile 
legii.” 

Autor: Comisiile 
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(2) Administrarea bugetului anual de venituri 
şi cheltuieli se face astfel: 
a) potrivit competenţelor stabilite în 
regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare a fundaţiei judeţene pentru tineret 
respective sau a municipiului Bucureşti, 
pentru veniturile proprii, cu respectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare; 
b) potrivit condiţiilor stabilite prin 
contractele încheiate între părţi, pentru 
sumele acordate de organele administraţiei 
publice centrale şi locale pentru finanţarea 
programelor fundaţiei judeţene pentru tineret 
respective sau a municipiului Bucureşti. 
 
(3) Bugetul anual, la partea de venituri, 
cuprinde, după caz: 
a) venituri proprii, precum şi sume destinate 
finanţării unor programe de utilitate publică 
pentru tineret; 
b) sume acordate de organele administraţiei 
publice centrale şi locale pentru finanţarea pe 
bază de programe a fundaţiei judeţene pentru 
tineret respective sau a municipiului 
Bucureşti. 
(4) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti pot încheia contracte 
de împrumut şi pot elibera titluri de credit, cu 
condiţia ca aceste acte juridice să fie 
încheiate pentru realizarea obiectului de 
activitate. 
 

(2) Administrarea bugetului anual de 
venituri şi cheltuieli se face astfel: 
a) potrivit competenţelor stabilite în 
regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare a fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, pentru veniturile proprii, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
b) potrivit condiţiilor stabilite prin 
contractele încheiate între părţi, pentru 
sumele acordate de organele 
administraţiei publice centrale şi locale 
pentru finanţarea programelor de tineret 
ale fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti. 
(3) Bugetul anual, la partea de venituri, 
cuprinde, după caz: 
a) venituri proprii şi subvenţii; 
b) sume acordate de organele 
administraţiei publice centrale şi locale 
pentru finanţarea programelor de tineret 
ale fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti. 
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 

(2) Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Se elimină. 
Autor: Comisiile 
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48.   
 
Art. 24. - Veniturile fundaţiilor judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti nu 
sunt impozabile şi includ: 
a) donaţiile şi sumele sau bunurile primite 
prin sponsorizare; 
b) dobânzile şi dividendele obţinute din 
plasarea disponibilităţilor realizate din 
asemenea venituri, în condiţiile legii; 
c) veniturile realizate din spectacole; 
d) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau 
de la bugetele locale; 
e) veniturile obţinute din administrarea sau, 
după caz, din valorificarea bunurilor aflate în 
patrimoniul acestora; 
f) dividendele societăţilor comerciale 
înfiinţate de fundaţiile judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti, în care acestea 
sunt asociaţi, în condiţiile art. 26 alin. (1), 
dacă sunt folosite pentru îndeplinirea 
scopului fundaţiei judeţene pentru tineret sau 
a municipiului Bucureşti; 
g) alte venituri realizate în condiţiile legii. 
 
 

---  
 
 

 
 
 

 
 
Art. 24. – Veniturile fundaţiilor judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, nu sunt impozabile şi includ: 
a) donaţiile şi sumele sau bunurile primite 
prin sponsorizare; 
b) dobânzile şi dividendele obţinute din 
plasarea disponibilităţilor realizate din 
asemenea venituri, în condiţiile legii; 
c) veniturile realizate din spectacole; 
d) resurse obţinute de la bugetul de stat 
şi/sau de la bugetele locale; 
e) veniturile obţinute din administrarea 
sau, după caz, din valorificarea bunurilor 
aflate în patrimoniul acestora; 
f) dividendele societăţilor comerciale 
înfiinţate de fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, în care acestea sunt asociaţi, în 
condiţiile art. 26 alin. (1); 
 
 
g) alte venituri realizate în condiţiile legii. 
 
 

--- 
 
 

 
 
 

34. Articolul 24 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 24. - (1) Fundaţia judeţeană pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
poate desfăşura orice tip de activităţi 
economice, în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Activităţile economice desfăşurate de 
fundaţia judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, nu 
sunt efectuate în vederea obţinerii de 
profit. 
(3) Fundaţia judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, este 
supusă la plata taxelor şi impozitelor 
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--- 

 
--- 

 

locale la nivelul minim prevăzut de lege. 
(4) Fundaţia judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, poate 
înfiinţa societăţi comerciale, fără a putea 
aduce ca aport patrimoniul prevăzut la 
art. 19 alin. (1) lit. a). 
(5) Sub sancţiunea nulităţii absolute, 
actele juridice prin care se realizează 
cedarea folosinţei spaţiilor din imobilele 
aparţinând fundaţiilor judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
pot fi încheiate pe o perioadă de cel mult 
patru ani.” 

Autor: Comisiile 
49.  Art. 25. - Fundaţiile judeţene pentru tineret 

sau a municipiului Bucureşti sunt scutite de 
impozitul pe profit atunci când utilizează cel 
puţin 80% din veniturile obţinute din orice 
sursă, în scopul realizării obiectivelor pentru 
care au fost autorizate, inclusiv pentru 
cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi 
pentru cheltuieli de funcţionare. 
 
 

--- 

Art. 25. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
sunt scutite de impozitul pe profit atunci 
când utilizează cel puţin 80% din 
veniturile obţinute din orice sursă, în 
vederea realizării domeniului lor de 
activitate principal, inclusiv pentru 
cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi 
pentru cheltuieli de funcţionare. 
(2) Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, sunt 
supuse la plata taxelor şi impozitelor 
locale la nivelul minim prevăzut de Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 

35. Se elimină 
   Autor: Comisiile 

 
 
 
 

50.  Art. 26. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret sau a municipiului Bucureşti nu se pot 

Art. 26. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 

 
 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=47034
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=47034
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transforma în societăţi comerciale. Fundaţiile 
judeţene pentru tineret sau a municipiului 
Bucureşti pot înfiinţa societăţi comerciale, 
fără implicarea patrimoniului iniţial 
menţionat la art. 19 alin. (1) lit. a). 
Dividendele obţinute din activităţile acestor 
societăţi comerciale se folosesc obligatoriu 
pentru realizarea scopului fundaţiei. 
(2) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti pot desfăşura orice 
activităţi economice dacă acestea au caracter 
accesoriu şi sunt în legătură cu scopul 
fundaţiei. 
 
(3) Fondurile rezultate din desfăşurarea unor 
activităţi economice, civile sau comerciale 
vor fi folosite exclusiv pentru realizarea 
scopurilor fundaţiei judeţene pentru tineret 
respective sau a municipiului Bucureşti. 

pot înfiinţa societăţi comerciale, fără 
implicarea patrimoniului iniţial prevăzut la 
art. 19 alin. (1) lit. a). Dividendele obţinute 
din activităţile acestor societăţi 
comerciale se folosesc obligatoriu pentru 
realizarea scopului fundaţiei judeţene 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti. 
(2) Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, pot 
desfăşura orice activităţi cu caracter 
economic dacă acestea au caracter 
accesoriu şi sunt în legătură cu domeniul 
lor de activitate principal. 
(3) Fondurile rezultate din desfăşurarea 
unor activităţi cu caracter economic vor fi 
folosite pentru realizarea scopului 
fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti.” 

36. Se elimină. 
 Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.  Art. 27. - Structura organizatorică şi numărul 
personalului angajat al fundaţiei judeţene 
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti 
vor fi astfel dimensionate încât salarizarea să 
se facă numai din veniturile fundaţiei. 

 
 

18. Articolul 27 se abrogă. 

 
 

Text nemodificat. 

 

52.   
 
Art. 28. - (1) Ordonatorii de credite de la 
bugetul de stat sau bugetele locale verifică 
modul în care sunt folosite fondurile alocate 
pentru programele derulate de/cu fundaţia 
judeţeană pentru tineret respectivă sau a 

19. Articolul 28 va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 28. - (1) Ordonatorii de credite de la 
bugetul de stat sau bugetele locale verifică 
modul în care sunt folosite de către 
fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv 
a municipiului Bucureşti, fondurile alocate 

37. Articolul 28 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 28. - (1) Ordonatorii de credite ai 
autorităţilor publice locale care alocă 
subvenţiile anuale, respectiv ai 
autorităţilor publice ce acordă alte sume 
pentru finanţarea unor programe şi 
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municipiului Bucureşti. 
 
 
 
(2) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti se supun verificărilor 
financiare potrivit legii şi regulamentelor 
interne de organizare şi funcţionare. 

ca subvenţii pentru susţinerea domeniului 
de activitate principal sau ca finanţare 
pentru derularea unor programe de 
tineret. 
(2) Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, se supun 
verificărilor financiare potrivit legii şi 
regulamentelor interne de organizare şi 
funcţionare.” 

activităţi de tineret, verifică modul în care 
sunt folosite fondurile respective de către 
fundaţia judeţeană pentru tineret, respectiv 
a municipiului Bucureşti. 
(2) Fundaţia judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
înregistrează separat în evidenţele 
contabile bunurile achiziţionate sau 
edificate din sume provenite de la bugetul 
de stat sau bugetele locale.” 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53.   
 
Art. 29. - (1) La nivelul fiecărui judeţ, 
evaluarea, supravegherea şi controlul 
activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti se exercită de 
către o comisie formată din câte un 
reprezentant al direcţiei pentru tineret şi sport 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
al prefectului, al consiliului judeţean, 
respectiv al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti şi al direcţiei 
generale a finanţelor publice judeţene. 
(2) Modul de organizare şi funcţionare, 
precum şi atribuţiile comisiei prevăzute la 
alin. (1) se stabilesc prin regulamentul de 
punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei 
legi 
(3) Actele şi faptele de încălcare a legii, a 
ordinii publice şi a bunelor moravuri sunt 
sesizate de autorităţile prevăzute la alin. (1) 

 
 
 
 

20. Articolul 29 se abrogă. 

38. Articolul 29 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 29. - În termen de 120 de zile de la 
încheierea anului calendaristic, fundaţia 
judeţeană pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, are obligaţia de a 
publica raportul de activitate şi situaţia 
financiară anuale, în extras, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a.” 

Autor: Comisiile 
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şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

instanţelor judecătoreşti sau organelor de 
urmărire penală, după caz. 
(4) Autorităţile administraţiei publice locale 
colaborează cu fundaţiile judeţene pentru 
tineret sau a municipiului Bucureşti în 
vederea derulării unor programe comune 
pentru tineret. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 
54.   

 
SECŢIUNEA a 4-a 

Durata de funcţionare şi dizolvarea 
fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a 

municipiului Bucureşti 

 
 
 

--- 

39. Titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„SECŢIUNEA a 4-a 
Durata de funcţionare şi dizolvarea 

fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti” 

Autor: Comisiile 

 

55.   
 
Art. 30. - Fundaţiile judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti sunt constituite 
pe durată nedeterminată. 

 
 

--- 

40. Articolul 30 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 30. - Fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
sunt constituite pe durată nedeterminată.” 

Autor: Comisiile 

 

56.   
 
Art. 31. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret sau a municipiului Bucureşti se 
dizolvă prin hotărâre judecătorească, dacă: 
 
a) activitatea fundaţiei judeţene pentru tineret 
sau a municipiului Bucureşti a devenit ilicită 
sau contrară ordinii publice ori bunelor 
moravuri; 

21. Articolele 31-33 vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 31. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
se dizolvă prin hotărâre judecătorească, 
dacă: 
a) activitatea acestora a devenit ilicită sau 
contrară ordinii publice ori bunelor 
moravuri; 
 

41. Articolul 31 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 31. - (1) Fundaţia judeţeană pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, se 
dizolvă prin hotărâre judecătorească, dacă: 
 
a) activitatea sa a devenit ilicită sau contrară 
ordinii publice ori bunelor moravuri; 
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Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

b) realizarea scopului este urmărită prin 
mijloace ilicite sau contrare ordinii publice 
ori bunelor moravuri; 
 
 
 
 
 
(2) Acţiunea în justiţie se poate introduce de 
către autorităţile prevăzute la art. 29 alin. (1), 
de Ministerul Public, precum şi de orice 
persoană interesată. 
(3) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti se dizolvă de drept în 
următoarele cazuri: 
a) administrarea defectuoasă a patrimoniului; 
b) neîndeplinirea scopului pentru care au fost 
constituite sau urmărirea unui alt scop decât 
cel pentru care au fost constituite; 
c) consiliul de conducere nu se constituie în 
termenul prevăzut la art. 10 alin. (2)  şi (3) şi 
această situaţie durează mai mult de  30 de 
zile; 
d) fundaţia judeţeană pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti nu se reorganizează 
în termenul prevăzut la art. 58 alin. (2). 
(4) Constatarea dizolvării de drept se 
realizează prin hotărâre a comisiei prevăzute 
la art. 29 alin. (1), la cererea oricărei 
persoane interesate. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 

b) realizarea scopului este urmărită prin 
mijloace ilicite sau contrare ordinii publice 
ori bunelor moravuri; 
 
c) fundaţia judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
urmăreşte un alt scop decât cel pentru 
care s-a constituit. 
(2) Acţiunea în justiţie se poate introduce de 
către Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret, de Ministerul Public, precum 
şi de orice altă persoană interesată. 

b) administrarea patrimoniului său nu se 
realizează în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor principale prevăzute de 
prezenta lege; 
c) nu respectă normele de organizare şi 
funcţionare prevăzute de prezenta lege şi 
de propriul statut.” 
 
(2) Acţiunea în justiţie se poate introduce de 
către Fundaţia Naţională pentru Tineret, de 
Ministerul Public, precum şi de orice altă 
persoană interesată. 

Autor: Comisiile 
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crt.  
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Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

57.  Art. 32. - (1) Pentru orice acţiune în justiţie, 
indiferent de subiectul prevăzut de prezenta 
lege, în vederea soluţionării cererilor de 
constituire, precum şi a oricăror litigii ce 
decurg din aplicarea prezentei legi, 
competenţa aparţine tribunalului judeţean sau 
al municipiului Bucureşti în a cărui rază 
teritorială se află fundaţia respectivă. 
(2) Pentru litigiile Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret competenţa aparţine Tribunalului 
Bucureşti. 
(alineat abrogat prin art. I pct. 20 din OUG 

166/2002) 
(3) Hotărârile pronunţate în primă instanţă 
pot fi atacate numai cu recurs. 

(alineat modificat prin OUG 166/2002) 

Art. 32. - (1) Litigiile de orice natură 
privind fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, sunt 
de competenţa, în primă instanţă, a 
tribunalelor judeţene în a căror rază 
teritorială se află, respectiv al 
municipiului Bucureşti. 
 
 

--- 
 
 
 
(2) Hotărârile pronunţate în primă instanţă 
sunt supuse căilor de atac prevăzute de 
lege. 

42. Se elimină  
    Autor: Comisiile 

Preluat cu 
modificări la 
art. 591 alin. 
(1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.   
 
Art. 33. - (1) La dizolvarea unei fundaţii 
judeţene pentru tineret sau a municipiului 
Bucureşti, bunurile acesteia trec în domeniul 
public judeţean şi în administrarea consiliului 
judeţean pe a cărui rază teritorială se află 
fundaţia pentru tineret respectivă. 
 
 
 
(2) În situaţia dizolvării unei fundaţii 
judeţene pentru tineret sau a municipiului 
Bucureşti, consiliul judeţean are obligaţia 
preluării bunurilor prevăzute la art. 20 alin. 
(1) teza a II-a şi alin. (2), cu excepţia celor 

 
 
Art. 33. - (1) După dizolvarea unei fundaţii 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, bunurile acesteia 
intră în conservare la Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret până la 
momentul înfiinţării unei alte fundaţii 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, organizată în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege. 
(2) În cazul în care în termen de un an de la 
dizolvarea fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, nu se 
înfiinţează o altă fundaţie judeţeană pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 

43. Articolul 33 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 33. - (1) După dizolvarea fundaţiei 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, bunurile acesteia 
intră în conservare la Fundaţia Naţională 
pentru Tineret până la momentul constituirii 
unei alte fundaţii judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
organizată în condiţiile prevăzute de prezenta 
lege. 
(2) În cazul în care în termen de un an de la 
dizolvarea fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, nu se 
constituie o altă fundaţie judeţeană pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
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prevăzute la art. 20 alin (21), care, după data 
dizolvării, nu au fost reintegrate în 
patrimoniul fundaţiei respective, alin. (5)-(8) 
ale aceluiaşi articol aplicându-se în mod 
corespunzător. Bunurile preluate în condiţiile 
prezentului alineat întră în domeniul public al 
judeţului şi în administrarea consiliului 
judeţean. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 

patrimoniul acesteia trece în administrarea 
provizorie a Consiliului Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret, acesta fiind 
obligat să-i asigure realizarea domeniului 
de activitate principal în scopul stabilit de 
prezenta lege. 
 
 
(3) În cazul în care în termen de trei ani de 
la dizolvarea fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
nu se înfiinţează o altă fundaţie judeţeană 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, patrimoniul acesteia trece în 
proprietatea Consiliului Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret, acesta fiind 
obligat să-i asigure realizarea domeniului 
de activitate principal în scopul stabilit de 
prezenta lege.” 

patrimoniul acesteia trece în administrarea 
provizorie a Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret, acesta fiind obligat să asigure 
administrarea acestuia în conformitate cu 
prevederile legale. 
 
 
 
(3) În cazul în care în termen de trei ani de la 
dizolvarea fundaţiei judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, nu se 
constituie o altă fundaţie judeţeană pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
patrimoniul acesteia trece în proprietatea 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, acesta 
fiind obligat să asigure administrarea 
acestuia în conformitate cu prevederile 
legale.” 

Autor: Comisiile 
59.   

 
 

--- 

22. După articolul 33 se introduce un nou 
capitol, CAPITOLUL II1, cu următorul 
cuprins: 

„CAPITOLUL II1 
Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru 

Tineret 
SECŢIUNEA 1 

Organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret 

44. După articolul 33 se introduc trei noi 
capitole, CAPITOLELE II1 - II3, cu 
următorul cuprins: 

„CAPITOLUL II1 
Fundaţia Naţională pentru Tineret 

 
SECŢIUNEA 1 

Organizarea şi funcţionarea Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret 

Autor: Comisiile 

 

60.   
 

Art. 331. - Organele de conducere, 
execuţie şi control ale Consiliului Naţional 

Art. 331. - Structurile interne ale Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret sunt: 

Pentru 
diferenţierea 
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--- al Fundaţiilor pentru Tineret sunt: 
a) adunarea generală; 
b) consiliul de conducere; 
c) consiliul de administraţie; 
d) comisia de cenzori. 

a) consiliul naţional al reprezentanţilor; 
b) consiliul de administraţie naţional; 
c) consiliul  executiv naţional; 
d) comisia de cenzori naţională. 
 

Autor: Comisiile 

în raport cu 
structurile 
interne de la 
nivelul FJT. 

61.   
 
 
 

--- 

Art. 332. - (1) Adunarea generală este 
organul suprem de conducere al 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret din care fac parte reprezentanţii 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, constituite în baza 
Decretului-Lege 150/1990, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(2) Fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, au 
dreptul de a desemna câte un singur 
reprezentant delegat cu drept de vot în 
adunarea generală. 

Art. 332. - (1) Consiliul naţional al 
reprezentanţilor este structura internă ai 
cărei membri sunt reprezentanţii delegaţi ai 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, înfiinţate în baza 
Decretului-Lege nr. 150/1990 privind 
înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret. 
(2) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti au dreptul de a 
desemna câte un singur reprezentant delegat 
cu drept de vot ca membru în cadrul 
consiliului naţional al reprezentanţilor. 

Autor: Comisiile 

 
Se 
subînţelege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62.   
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

Art. 333. - (1) Adunarea generală a 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret are 
următoarele atribuţii principale: 
a) aprobă şi modifică regulamentul intern 
de organizare şi funcţionare, în limitele 
Regulamentului general de organizare şi 
funcţionare a fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti, 
respectiv a Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret şi ale legii; 
b) alege şi revocă membrii consiliului de 
conducere pe funcţii, după caz; 

Art. 333. - (1) Consiliul naţional al 
reprezentanţilor are următoarele atribuţii 
principale: 
a) la propunerea consiliului de 
administraţie naţional, aprobă statutul 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu 
respectarea prevederilor legii; 
 
 
 
b) alege şi revocă persoanele ce alcătuiesc 
consiliul de administraţie naţional, 

 
 
 
Pentru o 
corectă 
abordare. 



62 
 

Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
c) alege şi revocă membrii comisiei de 
cenzori pe funcţii; 
d) aprobă raportul anual al comisiei de 
cenzori cu privire la verificarea şi 
certificarea bilanţului contabil al Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret; 
e) stabileşte, după caz, indemnizaţii pentru 
membrii consiliului de conducere şi ai 
comisiei de cenzori. 
(2) Adunarea generală exercită orice alte 
atribuţii prevăzute în regulamentul intern 
de organizare şi funcţionare, în vederea 
bunei funcţionări a Consiliului Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret. 

provenite din cadrul reprezentanţilor 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, pe funcţii; 
c) alege şi revocă persoanele ce alcătuiesc 
comisia de cenzori naţională, pe funcţii; 
d) aprobă raportul anual al comisiei de 
cenzori naţionale cu privire la verificarea şi 
certificarea bilanţului contabil, precum şi 
alte rapoarte întocmite de aceasta; 
e) stabileşte indemnizaţii pentru persoanele 
ce alcătuiesc consiliul de administraţie 
naţional şi comisia de cenzori naţională. 
(2) Consiliul naţional al reprezentanţilor 
exercită şi alte atribuţii prevăzute în statut, 
în vederea bunei funcţionări a Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret. 

Autor: Comisiile 
63.   

 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 334. - (1) Adunarea generală se 
întruneşte o dată pe an sau ori de câte ori 
este necesar, la solicitarea consiliului de 
conducere ori la cererea a cel puţin unei 
treimi din numărul membrilor adunării 
generale. 
 
 
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, 
convocările adunării generale se vor face 
cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării 
acesteia şi vor fi însoţite de două anunţuri 
în presa centrală. 
 
 

Art. 334. - (1) Consiliul naţional al 
reprezentanţilor se întruneşte în sesiune 
ordinară anual sau în sesiune 
extraordinară ori de câte ori este necesar, la 
solicitarea consiliului de administraţie 
naţional sau a cel puţin unei treimi din 
numărul membrilor consiliului naţional al 
reprezentanţilor. 
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, 
convocarea consiliului naţional al 
reprezentanţilor în sesiune ordinară se 
face cu cel puţin 30 de zile înaintea datei 
stabilite de desfăşurare a sesiunii, 
respectiv cu cel puţin 15 zile înainte în 
cazul celei extraordinare şi este însoţită de 
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--- 
 
 
 

 
(3) Adunarea generală se consideră legal 
întrunită, la prima convocare, numai în 
prezenţa a cel puţin jumătate din totalul 
membrilor săi. În situaţia în care nu se 
întruneşte cvorumul necesar, adunarea 
generală se va desfăşura în acelaşi loc, după 
24 de ore. În acest caz adunarea generală 
se consideră legal întrunită, indiferent de 
numărul reprezentanţilor delegaţi prezenţi. 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 

cel puţin un anunţ în presa centrală. 
(3) Sesiunea consiliului naţional al 
reprezentanţilor se consideră legal 
întrunită, urmare a primei convocări, în 
prezenţa a mai mult de jumătate din 
numărul membrilor acestuia. În situaţia în 
care nu se întruneşte cvorumul necesar, 
sesiunea se desfăşoară  în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi propusă, după 24 de 
ore. În acest caz sesiunea se consideră legal 
întrunită, indiferent de numărul 
reprezentanţilor delegaţi prezenţi. 
(4) La sesiunea consiliului naţional al 
reprezentanţilor pot participa, de drept, 
fără drept de vot, persoanele ce alcătuiesc 
consiliul de administraţie naţional şi 
preşedintele comisiei de cenzori naţionale 
sau un membru desemnat de acesta. 
(5) La sesiunea consiliului naţional al 
reprezentanţilor poate participa, de drept, 
în calitate de observator fără drept de vot, 
o persoană delegată din partea 
Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corecta 
denumire a 
actualei 
instituţii. 

64.   
 
 
 

--- 

Art. 335. - (1) Hotărârile adunării generale 
se adoptă cu majoritatea simplă a 
reprezentanţilor delegaţi cu drept de vot 
prezenţi. 
 
 
 
 

Art. 335. - (1) În exercitarea atribuţiilor, 
consiliul naţional al reprezentanţilor 
adoptă hotărâri. 
(11) Hotărârile consiliului naţional al 
reprezentanţilor se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor cu drept de vot 
prezenţi, cu excepţia cazurilor expres 
prevăzute în lege. 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru a nu 
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(2) Dispoziţiile art. 55 alin. (2), (3) şi (4) se 
aplică în mod corespunzător. 

(12) Statutul se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor consiliului naţional al 
reprezentanţilor. 
(2) Dispoziţiile art. 54 alin. (4)-(6) se aplică 
în mod corespunzător. 

Autor: Comisiile 
 

se crea 
excepţii de la 
lege. 
 

65.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 336. - (1) Dreptul de vot al unei 
fundaţii judeţene pentru tineret, respectiv 
a municipiului Bucureşti, cu reprezentare 
în cadrul consiliului naţional al 
reprezentanţilor, se suspendă, pentru o 
perioadă de doi ani, în următoarele 
situaţii: 
a) de drept, în cazul în care reprezentantul 
său absentează de la două sesiuni ordinare 
consecutive ale consiliului naţional al 
reprezentanţilor, pe durata unui mandat 
al consiliului de administraţie naţional; 
a1) de drept, în cazul în care se constată 
încălcarea de către o fundaţie judeţeană 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, a prevederilor legale cu privire 
la modul de administrare a patrimoniului 
deţinut pentru îndeplinirea atribuţiilor 
principale şi la modul de organizare şi 
funcţionare; 
b) în baza hotărârii consiliului naţional al 
reprezentanţilor, adoptată cu votul 
majorităţii membrilor săi, în cazul în care 
fundaţia în cauză încalcă prevederile 
statutului Fundaţiei Naţionale pentru 

Preluat de la 
art. 3319 



65 
 

Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 Tineret; 
c) în baza hotărârii consiliului naţional al 
reprezentanţilor, adoptată cu votul 
majorităţii membrilor săi, în cazul în care 
fundaţia în cauză aduce prejudicii morale 
sau materiale Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret, în mod direct sau indirect. 

Autor: Comisiile 
66.   

 
 
 
 
 
 

--- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

Art. 337. - (1) Reprezentantul unei fundaţii 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, desemnat ca 
membru în cadrul consiliului naţional al 
reprezentanţilor îşi pierde această calitate, 
de drept, în caz de condamnare prin 
hotărâre judecătorească definitivă la o 
pedeapsă privativă de libertate sau prin 
excludere, în baza hotărârii consiliului 
naţional al reprezentanţilor adoptată cu 
votul majorităţii membrilor săi, în cazul în 
care aduce prejudicii morale sau 
materiale Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret, în mod  direct sau indirect. 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) 
fundaţia judeţeană pentru tineret în cauză 
îşi va desemna un alt reprezentant ca 
membru în cadrul consiliului naţional al 
reprezentanţilor, la solicitarea Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret. 

Autor: Comisiile 

Preluat de la 
art. 3319 

67.   
 

Art. 336. - Alte reguli privind organizarea şi 
funcţionarea adunării generale se stabilesc 

Art. 338. - Alte norme privind organizarea şi 
funcţionarea consiliului naţional al 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
--- 

prin regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare, în limitele Regulamentului 
general de organizare şi funcţionare a 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, respectiv a 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret şi ale legii. 

reprezentanţilor se stabilesc prin statut. 
Autor: Comisiile 

68.   
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

Art. 337. - (1) Consiliul de conducere este 
organul de conducere cu rol decizional al 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret şi este format din 17 persoane, după 
cum urmează: 
a) un preşedinte, un vicepreşedinte, un 
secretar şi 8 membri, aleşi prin vot secret de 
adunarea generală dintre reprezentanţii 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti; 
 
 
 
 
 
b) 4 membri, desemnaţi de Comisia pentru 
Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a 
Camerei Deputaţilor; 
c) 1 membru, desemnat de Autoritatea 
Naţională pentru Tineret; 
d) 1 membru, desemnat de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 
(2) Mandatul consiliului de conducere este 
de 4 ani, concomitent cu mandatul 
parlamentar, cu posibilitatea reînnoirii. 

Art. 339. - (1) Consiliul de administraţie 
naţional este structura internă cu rol 
decizional a Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret şi este format din 11 persoane, după 
cum urmează: 
a) preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 5 
membri, aleşi prin vot secret dintre 
reprezentanţii delegaţi membri ai 
consiliului naţional al reprezentanţilor 
prezenţi la data alegerilor sau dintre 
persoanele ce alcătuiesc consiliul de 
administraţie naţional în exerciţiu la data 
alegerilor, a căror candidatură este 
susţinută de fundaţiile judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti; 
b) 3 membri, desemnaţi prin ordin al 
ministrului tineretului şi sportului; 
 

c) Se elimină. 
 

d) Se elimină. 
 
(2) Mandatul consiliului de administraţie 
naţional este de 4 ani, cu posibilitatea 
reînnoirii în mod individual. 

 
 
 
Pentru mai 
buna 
reprezentare 
a FJT în 
sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu e 
necesară 
legarea de 
mandatul 



67 
 

Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

(3) Nici o persoană nu poate ocupa funcţia 
de preşedinte decât pentru cel mult două 
mandate. 

Autor: Comisiile 

parlamentar. 
Pentru 
împrospătare
a sistemului. 

69.   
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 338. - Consiliul de conducere al 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret are următoarele atribuţii principale: 
a) aprobă şi modifică Regulamentul general 
de organizare şi funcţionare a fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, respectiv a Consiliului Naţional 
al Fundaţiilor pentru Tineret; 
b) decide asupra sesizării organelor 
abilitate ale statului în cazul constatării 
încălcării prevederilor prezentei legi de 
către o fundaţie judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 
c) urmăreşte şi pune în aplicare hotărârile 
adunării generale; 
d) coordonează activitatea Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret 
între întrunirile adunării generale; 
e) supraveghează buna administrare şi 
integritatea patrimoniului Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret; 
f) aprobă planul de acţiune privind 
programele de tineret ale Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret; 
g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Consiliului Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret; 
h) aprobă raportul anual de activitate al 

Art. 3310. - (1) În vederea alegerii 
persoanelor din cadrul consiliului de 
administraţie naţional a căror 
candidatură este susţinută de fundaţiile 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, fiecare dintre acestea poate 
depune pentru fiecare funcţie o singură 
candidatură, fără a putea însă exista mai 
multe persoane susţinute de către aceeaşi 
fundaţie judeţeană pentru tineret alese în 
cadrul consiliului de administraţie 
naţional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preluat de la 
art. 3311, 
pentru o mai 
bună aşezare 
în text. 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

consiliului de administraţie şi bilanţul 
contabil al Consiliului Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret; 
i) aprobă investiţiile propuse de consiliul de 
administraţie; 
j) decide asupra organigramei consiliului 
de administraţie şi adoptă, cu majoritatea 
absolută a membrilor săi, regulamentul 
propriu de funcţionare al acestuia; 
k) decide cu privire la limitele de 
competenţă ale consiliului de 
administraţie în stabilirea de raporturi 
ale Consiliului Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret cu autorităţile şi 
instituţiile publice centrale sau locale, 
precum şi cu alte persoane fizice sau 
juridice. 
(2) Consiliul de conducere exercită alte 
atribuţii prevăzute în regulamentul intern 
de organizare şi funcţionare sau care îi 
sunt stabilite de către adunarea generală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Dispoziţiile art. 111 alin. (2) şi (3) se 
aplică în mod corespunzător. 
 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluat de la 
art. 3311, 
pentru o mai 
bună aşezare 
în text. 

70.   
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 

Art. 339. - (1) În vederea alegerii 
membrilor consiliului de conducere din 
cadrul reprezentanţilor fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, fiecare fundaţie judeţeană 
pentru tineret, respectiv a municipiului 
Bucureşti, poate depune pentru fiecare 
funcţie o singură candidatură, fără a putea 
cumula mai multe funcţii. 
 
 

Art. 3311. - (1) Consiliul de administraţie 
naţional are următoarele atribuţii 
principale: 
a) aprobă Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, cu votul majorităţii persoanelor 
ce îl alcătuiesc; 
b) decide asupra sesizărilor privind 
presupusa încălcare de către o fundaţie 
judeţeană pentru tineret, respectiv a 

 
Preluat de la 
art. 3310, 
pentru o mai 
bună aşezare 
în text. 
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Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 
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propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

municipiului Bucureşti, a prevederilor 
legale cu privire la administrarea 
patrimoniului deţinut pentru îndeplinirea 
atribuţiilor principale şi la modul de 
organizare şi funcţionare; 
c) supraveghează punerea în aplicare a 
hotărârilor consiliului naţional al 
reprezentanţilor; 
d) supraveghează buna funcţionare a  
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret; 
e) aprobă planul de acţiune anual şi 
bugetul de venituri şi cheltuieli înaintate 
de consiliul executiv naţional; 
f) aprobă raportul de activitate anual şi 
bilanţul contabil înaintate de consiliul 
executiv naţional; 
g) aprobă investiţiile efectuate; 
h) stabileşte organigrama Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret; 
i) aprobă regulamentul de funcţionare al 
consiliului executiv naţional, cu votul 
majorităţii persoanelor ce îl alcătuiesc; 
j) numeşte şi revocă directorii/şefii de 
departamente membri ai consiliului 
executiv naţional şi stabileşte 
remuneraţiile acestora, cu votul 
majorităţii persoanelor ce îl alcătuiesc; 
k) stabileşte suma din bugetul anual 
alocată pentru susţinerea unor programe 
şi activităţi de tineret ale fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti şi ale structurilor 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(2) Dispoziţiile art. 111 alin. (2)-(6) se aplică 
în mod corespunzător. 

neguvernamentale de/pentru tineret de 
nivel naţional. 
(2) Consiliul de administraţie naţional 
exercită şi alte atribuţii prevăzute în 
statut, în vederea bunei funcţionări a 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. 

Autor: Comisiile 

 
 
Preluat de la 
art. 3310, 
pentru o mai 
bună aşezare 
în text. 

71.   
 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

Art. 3310. - Alte norme privind alegerea, 
respectiv revocarea membrilor consiliului 
de conducere, precum şi alte reguli 
privind organizarea şi funcţionarea 
consiliului de conducere sunt prevăzute în 
regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare, în limitele Regulamentului 
general de organizare şi funcţionare a 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, respectiv a 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret şi ale legii. 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

Art. 3312. - (1) Consiliul de administraţie 
naţional se întruneşte în şedinţă ordinară 
semestrial sau în şedinţă extraordinară ori 
de câte ori este necesar, la solicitarea 
preşedintelui, a consiliului executiv 
naţional sau a cel puţin unei treimi din 
numărul persoanelor ce îl alcătuiesc aflate 
în exerciţiu. 
 
 
 
(2) Convocarea consiliului de 
administraţie naţional în şedinţă ordinară 
se face cu cel puţin 15 zile înaintea datei 
stabilite de desfăşurare a acesteia, 
respectiv cu cel puţin 7 zile înainte, în 
cazul şedinţei extraordinare. 
(3) Şedinţa consiliului de administraţie 
naţional se consideră legal întrunită în 
prezenţa a mai mult de jumătate din 
numărul persoanelor ce îl alcătuiesc aflate 
în exerciţiu. În situaţia în care nu se 
întruneşte cvorumul necesar, şedinţa se 
desfăşoară în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi propusă, după 24 de ore. În 
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şi Legea nr. 350/2006 
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propunere legislativă 
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Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

acest caz, şedinţa se consideră legal 
întrunită, indiferent de numărul celor 
prezenţi. 
(4) La şedinţa consiliului de administraţie 
naţional pot participa, la cerere, fără 
drept de vot, directorii/şefii de 
departamente. 
(5) La şedinţa consiliului de administraţie 
naţional poate participa, de drept, fără 
drept de vot, preşedintele comisiei de 
cenzori naţionale sau un membru 
desemnat de acesta. 
(6) Dispoziţiile art. 113-115 se aplică în 
mod corespunzător. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 

72.   
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3311. - (1) Preşedintele Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret este ales prin vot 
secret dintre reprezentanţii fundaţiilor 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 
(2) Dispoziţiile art. 13 se aplică în mod 
corespunzător. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3313. - (1) Preşedintele consiliului de 
administraţie naţional este preşedintele 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. 
 
 
(2) Preşedintele este ordonatorul principal 
de credite şi angajează Fundaţia Naţională 
pentru Tineret în raport cu terţii. 
(3) Preşedintele are următoarele atribuţii 
principale: 
a) reprezintă consiliul de administraţie 
naţional în raporturile acestuia cu 
consiliul executiv naţional; 
b) informează consiliul naţional al 
reprezentanţilor referitor la activitatea 
consiliului de administraţie naţional; 
c) conduce sesiunea consiliului naţional al 
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Motivare 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 

reprezentanţilor şi şedinţa consiliului de 
administraţie naţional; 
d) semnează hotărârile consiliului naţional 
al reprezentanţilor, deciziile consiliului de 
administraţie naţional şi dispoziţiile 
consiliului executiv naţional. 
(4) Preşedintele exercită şi alte atribuţii 
care îi sunt stabilite de către consiliul 
naţional al reprezentanţilor. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
Pentru 
clarificare 
 
 
 
 

73.   
 
 

--- 

Art. 3312. - Alte reguli privind activitatea 
preşedintelui Consiliului Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret sunt prevăzute în 
regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare, în limitele Regulamentului 
general de organizare şi funcţionare a 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, respectiv a 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret şi ale legii. 

 
 

45. Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 

74.   
 

 
 

--- 

Art. 3313. - (1) Consiliul de administraţie 
este organul de execuţie al Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret şi 
este format din director general, director 
de programe, director economic şi alţi 
directori/şefi de departamente din cadrul 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, numiţi 
de către consiliul de conducere. 
 
(2) Membrii consiliului de conducere nu 
pot fi şi membri ai consiliului de 

Art. 3314. - (1) Consiliul executiv naţional 
este structura internă cu rol executiv a 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret şi este 
format din: 
a) preşedinte; 
a1) secretar general; 
b) directori/şefi de departamente de 
specialitate stabilite prin organigrama 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. 
(2) Secretarul general şi directorii/şefii de 
departamente nu pot face parte din 
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Text 
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Text 
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Motivare 

administraţie. consiliul de administraţie naţional sau din 
consiliul naţional al reprezentanţilor. 

Autor: Comisiile 
75.   

 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3314. - (1) Consiliul de administraţie 
are următoarele atribuţii principale: 
a) urmăreşte şi pune în aplicare hotărârile 
adunării generale şi deciziile consiliului de 
conducere; 
b) conduce activitatea economico-
administrativă şi administrează patrimoniul 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret; 
c) propune consiliului de conducere, spre 
aprobare, planul de acţiune privind 
programele de tineret ale Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret; 
d) prezintă consiliului de conducere, spre 
aprobare, raportul anual propriu de 
activitate şi bilanţul contabil al Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret; 
e) propune consiliului de conducere, spre 
aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Consiliului Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret; 
f) stabileşte organigrama şi statul de 
funcţiuni ale personalului salarizat al 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret; 
 
g) stabileşte raporturi ale Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret cu 
autorităţile şi instituţiile publice centrale 

Art. 3315. - (1) Consiliul executiv naţional 
are următoarele atribuţii principale: 
a) pune în aplicare hotărârile consiliului 
naţional al reprezentanţilor şi deciziile 
consiliului de administraţie naţional; 
b) conduce activitatea economico-financiară 
şi administrează patrimoniul Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret; 
 
c) înaintează consiliului de administraţie 
naţional spre aprobare planul de acţiune 
anual şi bugetul de venituri şi cheltuieli; 
 
d) înaintează consiliului de administraţie 
naţional spre aprobare raportul de activitate 
anual şi bilanţul contabil; 
 
e) stabileşte statul de funcţii şi grila de 
salarizare pentru personalul salarizat; 
 
 
f) stabileşte raporturi ale Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret cu autorităţile şi 
instituţiile publice centrale sau locale, 
precum şi cu alte persoane fizice sau 
juridice; 
g) elaborează şi organizează programe şi 
activităţi de tineret proprii ale Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret sau în colaborare 
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Text 
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Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

sau locale, precum şi cu alte persoane 
fizice sau juridice, în limitele de 
competenţă stabilite de consiliul de 
conducere; 
h) elaborează şi organizează programe de 
tineret proprii ale Consiliului Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret sau în 
colaborare cu alte structuri 
neguvernamentale de/pentru tineret de 
nivel naţional şi autorităţi şi instituţii 
publice centrale. 
(2) Consiliul de administraţie exercită alte 
atribuţii prevăzute în regulamentul intern 
de organizare şi funcţionare sau care îi 
sunt stabilite de către consiliul de 
conducere. 

cu alte structuri neguvernamentale 
de/pentru tineret de nivel naţional şi 
autorităţi şi instituţii publice centrale; 
 
h) aprobă finanţarea unor programe şi 
activităţi de tineret ale fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti şi ale structurilor 
neguvernamentale de/pentru tineret de 
nivel naţional, în limitele bugetare stabilite 
de consiliul de administraţie naţional. 
(2) Consiliul executiv naţional exercită şi 
alte atribuţii prevăzute în statut, în vederea 
bunei funcţionări a Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret. 

Autor: Comisiile 
76.   

 
 

--- 

Art. 3315. - Dispoziţiile art. 142 se aplică în 
mod corespunzător. 

Art. 3316. - (1) În vederea exercitării 
atribuţiilor, consiliul executiv naţional 
emite dispoziţii. 
(2) Alte prevederi privind numirea, 
respectiv revocarea secretarului general şi 
directorilor/şefilor de departamente 
membri ai consiliului executiv naţional, 
precum şi alte norme de organizare şi 
funcţionare a consiliului executiv naţional, 
se stabilesc prin statut şi prin 
regulamentul propriu de funcţionare. 

Autor: Comisiile 

 

77.   
 
 

Art. 3316. - (1) Comisia de cenzori este 
organul de control care exercită controlul 
financiar intern al Consiliului Naţional al 

Art. 3317. - (1) Comisia de cenzori naţională 
este structura internă cu rol de control care 
realizează următoarele funcţii: 

 
 
 



75 
 

Nr. 
crt.  

Text 
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Text 
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Motivare 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

Fundaţiilor pentru Tineret, supraveghează 
şi controlează activităţile contabile şi 
verifică modul de administrare a întregului 
patrimoniu, în condiţiile legii. 
 
 
(2) Dispoziţiile art. 15 alin. (2) şi (3) se 
aplică în mod corespunzător. 
 
 
(3) Atribuţiile comisiei de cenzori sunt 
cele prevăzute la art. 16. 
 

--- 

a) asigură controlul financiar intern al 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, în 
condiţiile legii; 
b) asigură controlul intern privind 
respectarea prevederilor statutului şi a 
hotărârilor structurilor interne. 
(2) Comisia de cenzori naţională este 
alcătuită din preşedinte şi doi membri, 
desemnaţi de către consiliul naţional al 
reprezentanţilor. 
(3) Preşedintele comisiei de cenzori 
naţionale este, în mod obligatoriu, expert-
contabil. 
(4) Persoanele ce alcătuiesc comisia de 
cenzori naţională nu pot face parte din 
consiliul de administraţie naţional sau din 
consiliul executiv naţional. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 

78.   
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

Art. 3318. - (1) Comisia de cenzori 
naţională are următoarele atribuţii 
principale: 
a) verifică modul în care se realizează 
activităţile financiar-contabile; 
b) întocmeşte raportul anual propriu cu 
privire la verificarea şi certificarea 
bilanţului contabil; 
c) întocmeşte rapoarte privind respectarea 
prevederilor statutului şi a hotărârilor 
structurilor interne. 
(2) Prevederile art. 16 alin. (2)-(4) se 
aplică în mod corespunzător. 

Autor: Comisiile 
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Legea nr. 146/2002 
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Text 
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Text 
propus de Comisii 

Motivare 

79.   
 
 
 

--- 

Art. 3317. - Alte norme privind alegerea, 
respectiv revocarea membrilor comisiei de 
cenzori, precum şi alte reguli privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei de 
cenzori se stabilesc prin regulamentul 
intern de organizare şi funcţionare, în 
limitele Regulamentului general de 
organizare şi funcţionare a fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, respectiv a Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret şi 
ale legii. 

Art. 3319. - Alte prevederi privind alegerea, 
respectiv revocarea persoanelor ce 
alcătuiesc comisia de cenzori naţională, 
precum şi alte norme privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei de cenzori naţionale 
se stabilesc prin statut. 

Autor: Comisiile 

 

80.   
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 

Art. 3318. - (1) Fundaţia judeţeană pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
reprezentată în cadrul adunării generale 
poate fi exclusă, cu posibilitatea reprimirii 
după cel puţin 2 ani de la data excluderii, 
în cazul în care aduce prejudicii morale sau 
materiale, în mod direct ori indirect, 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret. 
(2) Delegatul fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
reprezentată în cadrul adunării generale, 
îşi poate pierde calitatea de membru al 
adunării generale în cazul şi în condiţiile 
alin. (1). În această situaţie Fundaţia 
judeţeană pentru tineret în cauză, respectiv 
a municipiului Bucureşti, la solicitarea 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret, îşi va delega un alt reprezentant. 

 
 
 
 
 

46. Se elimină. 
Autor: Comisiile 
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81.   
--- 

SECŢIUNEA a 2-a 
Patrimoniul Consiliului Naţional al 

Fundaţiilor pentru Tineret 
 

Secţiunea a 2-a 
Patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru 

Tineret 
Autor: Comisiile 

 

82.   
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

Art. 3319. - (1) Patrimoniul Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret este 
constituit din: 
a) imobilele - construcţii şi terenuri - care 
au fost în posesia structurilor centrale ale 
fostei Uniuni a Tineretului Comunist, 
respectiv fondurile băneşti şi alte active 
care au aparţinut acestora, la data de 22 
decembrie 1989; 
b) imobilele, fondurile materiale şi 
financiare dobândite în timpul 
funcţionării sale. 
 
 
 
 
 
 
(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) care au 
trecut în patrimoniul altor persoane 
juridice sau fizice, indiferent de natura 
acestora, se integrează, necondiţionat şi 
fără plată, în patrimoniul Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret. 
(3) Integrarea bunurilor prevăzute la alin. 
(1), aflate în situaţia prevăzută la alin. (2), 
se face pe bază de protocol de predare-
preluare. 

Art. 3320. - (1) Patrimoniul Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret este constituit din: 
 
a) dreptul de proprietate asupra 
imobilului prevăzut în anexa la prezenta 
lege; 
 
 
 
b) fondurile băneşti ale fostului Comitet 
Central al Uniunii Tineretului Comunist, 
aflate la data de 22 decembrie 1989 în 
conturile prevăzute în anexa la prezenta 
lege, reactualizate cu indicele de inflaţie; 
c) dreptul de proprietate şi alte drepturi 
reale asupra imobilelor, fondurilor 
materiale şi financiare dobândite în 
timpul funcţionării sale. 
(2) Actele juridice de înstrăinare a 
fondurilor băneşti prevăzute la alin. (1) lit. 
b) către alte persoane fizice sau juridice 
sunt lovite de nulitate absolută. 
 
 
(3) Bunurile prevăzute la  alin. (1) lit. a) şi 
b) vor fi predate Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret pe bază de protocoale de 
predare-primire. 
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--- 
 
 
 

(4) Deţinătorii bunurilor prevăzute la alin. 
(1), ce urmează să fie integrate în 
patrimoniul Consiliului Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret, sunt obligaţi să 
pună la dispoziţie împuterniciţilor acesteia 
toate documentele referitoare la aceste 
bunuri. 
(5) Secretariatul General al Guvernului este 
responsabil pentru preluarea de către 
Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret a acestor bunuri, în bune condiţii. 
(6) Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret va acţiona în justiţie 
persoanele juridice sau fizice care refuză 
efectuarea procedurii de predare-preluare a 
bunurilor. 
(7) Înscrierea dreptului de proprietate asupra 
bunurilor imobile dobândite de către 
Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret se face în cărţile funciare cu scutirea 
de la plata taxelor aferente. 
(8) Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret nu poate înstrăina 
patrimoniul imobiliar prevăzut la alin. 
(1). 

(4) Deţinătorii bunului imobil prevăzut la 
alin. (1) lit. a) sunt obligaţi să pună la 
dispoziţia împuterniciţilor Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret toate documentele 
referitoare la acesta. 
 
 
(5) Secretariatul General al Guvernului 
acordă sprijinul necesar Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret pentru preluarea 
bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). 

 
(6) Se elimină. 

 
 
 
(7) Înscrierea în cartea funciară a dreptului 
de proprietate asupra bunurilor imobile 
dobândite de către Fundaţia Naţională 
pentru Tineret, se face cu scutirea de la 
plata taxelor aferente. 
(8) Bunul imobil din patrimoniul Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret prevăzut la alin. (1) 
lit. a) nu poate fi înstrăinat. De asemenea, 
acesta nu poate face obiectul unei ipoteci 
sau altei garanţii reale şi nu poate fi 
urmărit de creditori, declarându-se 
insesizabil prin efectul prezentei legi. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83.   
 

--- 

SECŢIUNEA a 3-a 
Finanţarea Consiliului Naţional al 

Fundaţiilor pentru Tineret 

Secţiunea a 3-a 
Activitatea economico-financiară a 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret 
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 Autor: Comisiile 
84.   

 
 
 
 

--- 

Art. 3320. - (1) Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret beneficiază de 
subvenţie anuală de la bugetul de stat, prin 
intermediul Secretariatului General al 
Guvernului, pentru susţinerea domeniului de 
activitate principal, în limita a cel puţin 
jumătate din bugetul anual al Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret. 
 
 
 
(2) Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret poate beneficia de sume de 
la bugetul de stat pentru finanţarea unor 
programe de tineret de nivel naţional. 
Aceste sume se asigură pe bază de 
contracte încheiate între Consiliul 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret şi 
organele administraţiei publice centrale. 

Art. 3321. - (1) Subvenţia anuală acordată 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret de la 
bugetul de stat, în condiţiile prezentei legi, 
se alocă prin intermediul bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, în 
baza proiectului de buget de venituri şi 
cheltuieli înaintat de aceasta şi acoperă 
integral cheltuielile necesare exercitării 
atribuţiilor de supraveghere şi control 
asupra fundaţiilor judeţene pentru tineret 
şi a municipiului Bucureşti. 
(2) Fundaţia Naţională pentru Tineret 
poate beneficia de alte sume de la bugetul 
de stat pentru finanţarea de programe şi 
activităţi de tineret, în condiţiile legii. 
 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
Pentru 
asigurarea 
resurselor 
necesare 
îndeplinirii 
acestei 
atribuţii 
legale foarte 
importante. 

85.   
 
 
 
 

--- 
 
 

 
 
 

Art. 3321. - Sursele de finanţare ale 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret provin din: 
a) donaţii, legate şi sponsorizări; 
b) subvenţii de la bugetul de stat, prin 
intermediul Secretariatului General al 
Guvernului; 
c) sume destinate finanţării programelor 
de tineret proprii sau, după caz, a celor 
realizate în colaborare cu Autoritatea 
Naţională pentru Tineret, respectiv cu 

Art. 3322. - (1) Veniturile şi cheltuielile 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret sunt 
cuprinse într-un buget anual. 
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--- 
 

alte organe ale administraţiei publice 
centrale sau provenite de la alţi 
ordonatori de credite; 
d) sume rămase din exerciţiul financiar 
precedent; 
e) venituri obţinute din activităţi cu 
caracter economic realizate în legătură cu 
domeniul de activitate principal al 
acesteia; 
f) alte venituri realizate în condiţiile legii. 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Bugetul anual, la partea de venituri, 
cuprinde, după caz: 
a) venituri proprii; 
b) subvenţia anuală; 
c) alte sume acordate de autorităţile 
publice centrale pentru finanţarea de 
programe şi activităţi de tineret ale 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. 
(3) Administrarea bugetului anual de 
venituri şi cheltuieli se face astfel: 
a) potrivit competenţelor stabilite în 
statutul Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret, pentru veniturile proprii şi 
subvenţia anuală, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
b) potrivit condiţiilor stabilite între părţi, 
pentru sumele acordate de autorităţile 
publice centrale pentru finanţarea de 
programe şi activităţi de tineret ale 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. 

Autor: Comisiile 
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86.   
--- 

 
 
 
 

 
 
 

---   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 

Art. 3322. - (1) Veniturile, indiferent de 
sursă, şi cheltuielile de orice natură ale 
Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret, sunt cuprinse într-un buget anual 
propriu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Administrarea bugetului anual de 
venituri şi cheltuieli se face astfel: 
a) potrivit competenţelor stabilite în 
regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare a Fundaţiei Naţionale pentru 

Art. 3323. - Veniturile proprii ale Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret includ: 
a1) 2% din veniturile anuale totale 
realizate de fiecare fundaţie judeţeană 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti  
din administrarea patrimoniului deţinut, 
în anul calendaristic anterior, în mod 
direct sau indirect (prin intermediul unei 
alte persoane juridice căreia aceasta i-a 
încredinţat administrarea patrimoniului 
în numele său); 
a2) donaţiile, legatele şi sponsorizările; 
b) veniturile pentru care se datorează 
impozit pe spectacole; 
c) veniturile obţinute din activităţi 
economice; 
d) dobânzile obţinute din plasarea 
disponibilităţilor realizate; 
e) dividendele societăţilor comerciale în 
care aceasta este asociat sau acţionar; 
f) veniturile obţinute din reclamă şi 
publicitate; 
g) resursele obţinute de la bugetul de stat, 
altele decât cele prevăzute la art. 3322 alin. 
(2) lit. b) şi c); 
h) alte venituri realizate în condiţiile legii. 

Autor: Comisiile 
 

(2) Se elimină. 
Autor: Comisiile 
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--- 
 
 

Tineret, pentru veniturile proprii, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
b) potrivit condiţiilor stabilite prin 
contractele încheiate între părţi, pentru 
sumele acordate de organele administraţiei 
publice centrale pentru finanţarea 
programelor de tineret ale Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret. 
(3) Bugetul anual, la partea de venituri, 
cuprinde, după caz: 
a) venituri proprii şi subvenţii; 
b) sume acordate de organele administraţiei 
publice centrale şi locale pentru finanţarea 
programelor de tineret ale Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Se elimină. 
Autor: Comisiile 

87.   
 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

Art. 3323. - Veniturile Consiliului Naţional 
al Fundaţiilor pentru Tineret nu sunt 
impozabile şi includ: 
a) donaţiile şi sumele sau bunurile primite 
prin sponsorizare; 
b) dobânzile şi dividendele obţinute din 
plasarea disponibilităţilor realizate din 
asemenea venituri, în condiţiile legii; 
c) veniturile realizate din spectacole; 
d) resursele obţinute de la bugetul de stat; 
e) veniturile obţinute din administrarea 
sau valorificarea bunurilor aflate în 
patrimoniul acesteia; 
f) dividendele societăţilor comerciale 
înfiinţate de Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret în care aceasta 
este asociat, în condiţiile art. 3325; 

Art. 3324. - (1) Fundaţia Naţională pentru 
Tineret poate desfăşura orice tip de 
activităţi economice, în condiţiile legii. 
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g) alte venituri realizate în condiţiile legii. 
 
 
 

--- 

 
(2) Activităţile economice desfăşurate de 
Fundaţia Naţională pentru Tineret nu 
sunt efectuate în vederea obţinerii de 
profit. 
(3) Fundaţia Naţională pentru Tineret este 
supusă la plata taxelor şi impozitelor 
locale la nivelul minim prevăzut de lege. 
(4) Fundaţia Naţională pentru Tineret 
poate înfiinţa societăţi comerciale, fără a 
aduce ca aport patrimoniul prevăzut la 
art. 3320 alin. (1) lit. a). 

Autor: Comisiile 
88.   

 
 
 
--- 

Art. 3324. - (1) Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret este scutită de 
impozitul pe profit atunci când utilizează cel 
puţin 80% din veniturile obţinute din orice 
sursă, în scopul realizării domeniului său de 
activitate principal, inclusiv pentru cheltuieli 
de investiţii şi dotări, precum şi pentru 
cheltuieli de funcţionare. 
(2) Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret este supusă la plata taxelor şi 
impozitelor locale la nivelul minim prevăzut 
de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 

47. Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 

89.   
 
 

--- 
 

Art. 3325. - (1) Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret poate înfiinţa 
societăţi comerciale fără implicarea 
patrimoniului iniţial menţionat la art. 3319 
alin. (1) lit. a). Dividendele obţinute din 

 
 

48. Se elimină. 
Autor: Comisiile 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=47034
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 activităţile acestor societăţi comerciale se 
folosesc obligatoriu pentru realizarea 
scopului Consiliului Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret. 
(2) Dispoziţiile prevăzute la art. 26 alin. (2)-
(3) se aplică în mod corespunzător. 

90.   
 
 
 
 

--- 

Art. 3326. - (1) Ordonatorii de credite de la 
bugetul de stat verifică modul în care sunt 
folosite de către Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret fondurile 
alocate ca subvenţii pentru susţinerea 
domeniului de activitate principal sau ca 
finanţare pentru derularea unor 
programe de tineret. 
(2) Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret se supune verificărilor 
financiare potrivit legii şi regulamentului 
intern de organizare şi funcţionare. 

Art. 3325. - (1) Secretariatul General al 
Guvernului, respectiv ordonatorii de credite 
de la bugetul de stat, verifică modul în care 
sunt folosite de către Fundaţia Naţională 
pentru Tineret subvenţia anuală, respectiv  
sumele alocate pentru finanţarea unor 
programe şi activităţi de tineret. 
 
(2) Fundaţia Naţională pentru Tineret 
înregistrează separat în evidenţele 
contabile bunurile achiziţionate sau 
edificate din sume provenite de la bugetul 
de stat. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.   
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Art. 3326. - În termen de 120 de zile de la 
încheierea anului calendaristic, Fundaţia 
Naţională pentru Tineret are obligaţia de 
a publica raportul de activitate şi situaţia 
financiară anuale, în extras, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 

92.   
 

--- 

SECŢIUNEA a 4-a 
Durata de funcţionare şi dizolvarea 

Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret 

SECŢIUNEA a 4-a 
Durata de funcţionare şi dizolvarea 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret 

Autor: Comisiile 
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93.   
--- 

Art. 3327. - Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret se constituie pe 
durată nedeterminată. 

Art. 3327. - Fundaţia Naţională pentru 
Tineret se constituie pe durată nedeterminată. 

Autor: Comisiile 

 

94.   
 
 
 
 

--- 

Art. 3328. - (1) Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret se dizolvă prin 
hotărâre judecătorească, dacă: 
a) activitatea acesteia a devenit ilicită sau 
contrară ordinii publice ori bunelor 
moravuri; 
b) realizarea scopului este urmărită prin 
mijloace ilicite sau contrare ordinii 
publice ori bunelor moravuri; 
 
c) Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret urmăreşte un alt scop decât 
cel pentru care s-a constituit. 
(2) Acţiunea în justiţie se poate introduce de 
orice fundaţie judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, de 
Ministerul Public, precum şi de orice altă 
persoană interesată. 

Art. 3328. - (1) Fundaţia Naţională pentru 
Tineret se dizolvă prin hotărâre 
judecătorească, dacă: 
a) activitatea sa a devenit ilicită sau contrară 
ordinii publice ori bunelor moravuri; 
 
b) nu-şi exercită atribuţiile de 
supraveghere şi control asupra fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti; 
c) Se elimină. 

Autor: Comisiile 
 
 

(2) Text nemodificat. 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru o mai 
clară şi 
corectă 
exprimare. 
 

95.   
 

--- 

Art. 3329. - (1) Litigiile de orice natură 
privind Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret sunt de competenţa, în primă 
instanţă, a Curţii de Apel Bucureşti. 
(2) Hotărârile pronunţate în primă instanţă 
sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege. 

 
 

49. Se elimină. 
Autor: Comisiile 

Preluat cu 
modificări la 
art. 591 alin. 
(2) 

96.   
--- 

Art. 3330. - După dizolvarea Consiliul 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret, 
bunurile acesteia intră în conservare la 
Secretariatul General al Guvernului, până la 

Art. 3329. - După dizolvarea Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret, bunurile acesteia 
intră în conservare la Secretariatul General al 
Guvernului, până la momentul constituirii 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

reînfiinţarea unei alt Consiliu Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret, în condiţiile 
prezentei legi.” 

unei alte Fundaţii Naţionale pentru Tineret, 
organizată în condiţiile prezentei legi. 

Autor: Comisiile 
97.   

--- 
 

--- 
CAPITOLUL II2 

Supravegherea şi controlul fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 

Bucureşti 
Autor: Comisiile 

 

98.   
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

Art. 3330. - (1) Supravegherea şi controlul 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti se realizează de 
către Fundaţia Naţională pentru Tineret. 
(2) În exercitarea atribuţiilor de 
supraveghere şi control a fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti se urmăreşte respectarea 
următoarelor aspecte: 
a) modul de administrare a patrimoniului 
deţinut pentru îndeplinirea funcţiilor 
principale prevăzute de prezenta lege; 
b) respectarea normelor de organizare şi 
funcţionare prevăzute de prezenta lege şi 
de propriul statut. 

Autor: Comisiile 

 

99.   
 

--- 
 
 
 
 

 
 

--- 
 
 
 
 

Art. 3331. - (1) Fundaţia Naţională pentru 
Tineret se poate sesiza din oficiu sau poate 
fi sesizată de către orice persoană 
interesată asupra presupusei încălcări de 
către o fundaţie judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, a 
aspectelor prevăzute mai sus. 

Preluat cu 
modificări de 
la art. 181 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 

(2) Preşedintele Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret numeşte o comisie în 
vederea verificării aspectelor sesizate. 
(3) Din cadrul comisiei face parte şi un 
reprezentant al Ministerului Tineretului şi  
Sportului. 
(4) În urma verificărilor întreprinse, 
comisia întocmeşte un raport pe care îl 
înaintează consiliului de administraţie al 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, care 
adoptă o decizie în acest sens, ce se 
comunică tuturor părţilor interesate 
implicate, măsurile prevăzute în aceasta 
fiind obligatorii. 
(5) Decizia adoptată poate fi atacată de 
către oricare dintre părţile implicate, în 
termenele şi condiţiile prevăzute de Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
(6) Alte prevederi privind modul de 
aplicare a prezentului articol se stabilesc 
prin Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare al fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti. 

Autor: Comisiile 
100.   

--- 
 

--- 
CAPITOLUL II3 

Registrul naţional al fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti 

Autor: Comisiile 

 
 

101.   
--- 

 
--- 

Art. 3332. - (1) Ministerul Tineretului şi  
Sportului constituie Registrul naţional al 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, în scopul ţinerii 
evidenţei centralizate a acestora. 
(2) Registrul naţional al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti se organizează şi funcţionează 
în baza unui regulament aprobat prin 
ordin al ministrului tineretului şi  
sportului. 

Autor: Comisiile 
102.   

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

Art. 3333. - În vederea efectuării 
înregistrărilor în Registrul naţional al 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, fiecare fundaţie 
judeţeană pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti are obligaţia de a comunica 
Ministerului Tineretului şi  Sportului 
înscrisurile doveditoare privind 
denumirea, sediul, patrimoniul imobil, 
componenţa consiliului de administraţie, 
consiliului executiv şi comisiei de cenzori, 
precum şi orice modificare a acestora, în 
conformitate cu prevederile 
regulamentului de funcţionare a 
Registrului naţional al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti. 

Autor: Comisiile 
 

 

103.   
--- 

 
--- 

Art. 3334. - (1) Registrul naţional al 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 

 



89 
 

Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

municipiului Bucureşti este public. 
(2) Ministerul Tineretului şi  Sportului 
este obligat să elibereze, pe cheltuiala 
persoanei solicitante, copii certificate de 
pe înregistrările efectuate în Registrul 
naţional al fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti. 

Autor: Comisiile 
104.   

 
 

--- 

 
 
 

--- 

Art. 3335. - Fundaţiile judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti nu sunt 
supuse înscrierii în Registrul naţional al 
persoanelor juridice fără scop patrimonial 
prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

Autor: Comisiile 

 

105.  CAPITOLUL III  
Fundaţia Naţională pentru Tineret 

SECŢIUNEA 1  
Organizarea şi funcţionarea Fundaţiei 

Naţionale pentru Tineret 
Art. 34. - Organele de conducere şi control 
ale Fundaţiei Naţionale pentru Tineret sunt: 
a) adunarea generală; 
b) consiliul de conducere; 
c) comisia de cenzori. 
Art. 35. - Adunarea generală este forul 
suprem de conducere al Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret din care fac parte, în baza 

 
 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

50. Capitolul III se abrogă. 
Autor: Comisiile 

Au fost 
preluate 
dispoziţiile 
OUG nr. 
166/2002, a 
cărei lege de 
aprobare se 
află în 
procedură 
legislativă. 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

liberului consimţământ, reprezentanţi 
delegaţi din partea fiecărei structuri de tineret 
de tip asociativ, de nivel naţional, cu 
personalitate juridică, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 6 alin. (2), care îşi exprimă 
adeziunea la scopurile Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret şi îndeplinesc criteriile de 
admitere prevăzute în regulamentul de 
aplicare a prezentei legi. 
Art. 36. - (1) Structurile de tineret de tip 
asociativ prevăzute la art. 35 au dreptul de a 
desemna un număr de reprezentanţi delegaţi 
cu drept de vot în adunarea generală, în 
funcţie de criteriile stabilite prin 
regulamentul de aplicare a prezentei legi. 
(2) O structură de tineret de tip asociativ, 
federativ sau confederativ, legal constituită, 
nu poate fi reprezentată în adunarea generală 
în cazul în care cel puţin una dintre 
structurile sale componente este deja 
reprezentată cu delegat în adunarea generală. 
(3) La adunarea generală poate participa fără 
drept de vot un reprezentant delegat din 
partea Ministerului Tineretului şi Sportului. 
Art. 37. - Adunarea generală a Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret are următoarele 
atribuţii principale: 
a) alege şi revocă membrii consiliului de 
conducere pe funcţii; 
b) alege şi revocă membrii comisiei de 
cenzori pe funcţii; 
c) aprobă şi modifică regulamentul intern de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

organizare şi funcţionare, în limitele legii; 
d) aprobă planul strategic privind programele 
şi activităţile Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret; 
e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret; 
f) aprobă raportul anual de activitate al 
consiliului de conducere şi bilanţul contabil 
al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret; 
g) aprobă raportul anual al comisiei de 
cenzori cu privire la verificarea şi certificarea 
bilanţului contabil al Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret; 
h) aprobă investiţiile propuse de consiliul de 
conducere; 
i) stabileşte, după caz, indemnizaţii pentru 
membrii consiliului de conducere şi ai 
comisiei de cenzori; 
j) exercită orice alte atribuţii prevăzute de 
lege sau de regulamentul intern de organizare 
şi funcţionare. 
Art. 38. - (1) Adunarea generală se întruneşte 
o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, 
la solicitarea consiliului de conducere ori la 
cererea a cel puţin unei treimi din numărul 
membrilor adunării generale. 
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, 
convocările adunării generale se vor face cu 
cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării 
acesteia şi vor fi însoţite de două anunţuri în 
presa centrală. 
(3) Adunarea generală se consideră legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Nr. 
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Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

întrunită, la prima convocare, numai în 
prezenţa a cel puţin două treimi din totalul 
membrilor săi. În situaţia în care nu se 
întruneşte cvorumul necesar, se va face o 
nouă convocare, în termen de maximum 15 
zile. În acest caz adunarea generală se 
consideră legal întrunită, indiferent de 
numărul reprezentanţilor delegaţi prezenţi. 
(4) Alte reguli privind organizarea şi 
funcţionarea adunării generale se stabilesc 
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi 
şi prin regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare. 
Art. 39. - (1) Hotărârile adunării generale se 
adoptă cu majoritatea simplă a 
reprezentanţilor delegaţi cu drept de vot 
prezenţi. 
(2) Dispoziţiile art. 9 alin. (2), (3) şi (4) se 
aplică în mod corespunzător. 
Art. 40. - (1) Adunarea generală alege, prin 
vot secret, consiliul de conducere, alcătuit 
din: 
a) preşedinte; 
b) vicepreşedinte; 
c) secretar; 
d) 2-10 membri. 
(2) Mandatul consiliului de conducere este de 
2 ani, cu posibilitatea reînnoirii. 
(3) Atribuţiile consiliului de conducere sunt 
cele prevăzute la art. 11. 
Art. 41. - (1) În vederea alegerii membrilor 
consiliului de conducere fiecare structură de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

tineret cu drept de reprezentare în adunarea 
generală poate depune pentru fiecare funcţie 
o singură candidatură, fără a putea cumula 
mai multe funcţii. 
(2) Dispoziţiile art. 12 alin. (2)-(6) se aplică 
în mod corespunzător. 
Art. 42. - (1) Preşedintele Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret este ales de 
adunarea generală, cu respectarea 
dispoziţiilor regulamentului de aplicare a 
prezentei legi. 
(2) Atribuţiile preşedintelui sunt cele 
prevăzute la art. 13. 
(3) În cazul imposibilităţii exercitării 
atribuţiilor de către preşedinte, consiliul de 
conducere deleagă atribuţiile acestuia 
vicepreşedintelui sau, în cazuri excepţionale, 
unui alt membru al consiliului de conducere. 
Art. 43. - (1) Organele de conducere ale 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret nu au 
dreptul ca prin deciziile şi hotărârile lor să se 
implice în activitatea internă a structurilor de 
tineret de tip asociativ reprezentate în cadrul 
adunării generale. 
(2) Structura de tineret de tip asociativ 
reprezentată în cadrul adunării generale poate 
fi exclusă, cu posibilitatea reprimirii după cel 
puţin 2 ani de la data excluderii, în cazul în 
care aduce prejudicii morale ori materiale, în 
mod direct sau indirect, Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret. 
(3) Delegatul structurii de tineret de tip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

asociativ reprezentate în cadrul adunării 
generale poate pierde dreptul de reprezentare 
în cazul şi în condiţiile alin. (2). În această 
situaţie structura de tineret respectivă, la 
solicitarea Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret, poate să îşi delege un alt 
reprezentant. 
Art. 44. - (1) Comisia de cenzori exercită 
controlul financiar intern al Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret, supraveghează şi 
controlează activităţile contabile şi verifică 
modul de administrare a întregului 
patrimoniu, în condiţiile legii. 
(2) Dispoziţiile art. 15 alin. (2) şi (3) se 
aplică în mod corespunzător. 
(3) Atribuţiile comisiei de cenzori sunt cele 
prevăzute la art. 16. 
(4) Dispoziţiile art. 17 se aplică în mod 
corespunzător. 

SECŢIUNEA a 2-a  
Patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru 

Tineret 
Art. 45. - (1) Patrimoniul Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret cuprinde, la data 
constituirii, totalitatea imobilelor construcţii 
şi terenuri -, fonduri băneşti şi alte active care 
au aparţinut structurilor centrale ale fostei 
Uniuni a Tineretului Comunist, cu excepţia 
fostului Birou de Turism pentru Tineret 
(B.T.T.). Patrimoniul este întregit cu imobile 
şi fonduri materiale şi financiare dobândite în 
timpul funcţionării acesteia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

(2) Bunurile care au aparţinut la data de 22 
decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului 
Comunist la nivel central se integrează în 
patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret, ce se constituie ca succesor în 
drepturi, conform prezentei legi. Secretariatul 
General al Guvernului este responsabil 
pentru preluarea de către Fundaţia Naţională 
pentru Tineret a acestor bunuri, în bune 
condiţii, conform procedurilor stabilite prin 
regulamentul de aplicare a prezentei legi. 
(3) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este 
administrat în folosul tinerilor şi al 
structurilor de tineret de nivel naţional 
interesate, cu excepţia organizaţiilor de 
tineret ce aparţin partidelor şi formaţiunilor 
politice. 
(4) În cazul în care, din motive obiective, 
bunurile menţionate la alin. (1) nu pot fi 
folosite, Secretariatul General al Guvernului 
este obligat să asigure gratuit, în termen de 
120 de zile de la data publicării prezentei 
legi, un sediu corespunzător desfăşurării 
activităţii Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. 
(5) Bunurile precizate la alin. (1) care au 
trecut în patrimoniul altor persoane juridice 
sau fizice, indiferent de natura acestora, se 
integrează necondiţionat şi fără plată în 
patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret, pe bază de protocol de predare-
preluare, în termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

(6) Fundaţia Naţională pentru Tineret va 
acţiona în justiţie persoanele juridice sau 
fizice care refuză efectuarea procedurii de 
predare-preluare a bunurilor. 
(7) Deţinătorii bunurilor prevăzute la alin. 
(1), ce urmează să fie integrate în patrimoniul 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, sunt 
obligaţi să pună la dispoziţie împuterniciţilor 
acesteia toate documentele referitoare la 
aceste bunuri. 
(8) Dispoziţiile art. 20 alin. (7)-(10) se aplică 
în mod corespunzător şi Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret. 

SECŢIUNEA a 3-a  
Finanţarea Fundaţiei Naţionale pentru 

Tineret 
Art. 46. - (1) Fundaţia Naţională pentru 
Tineret, în condiţiile prezentei legi, poate 
beneficia de sume de la bugetul de stat şi de 
la bugetele locale numai pentru finanţarea de 
programe de utilitate publică pentru tineret. 
Aceste sume se asigură pe bază de contracte 
încheiate între Fundaţia Naţională pentru 
Tineret şi organele administraţiei publice 
centrale sau locale, după caz. 
(2) Dispoziţiile art. 21 alin. (2) se aplică în 
mod corespunzător. 
Art. 47. - Sursele de finanţare ale Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret provin din: 
a) donaţii, legate şi sponsorizări; 
b) sume destinate finanţării programelor 
proprii sau, după caz, a programelor realizate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
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Motivare 

în colaborare cu Ministerul Tineretului şi 
Sportului, cu alte organe ale administraţiei 
publice centrale sau locale şi cu alţi 
ordonatori de credite, după caz; 
c) sume rămase din exerciţiul financiar 
precedent; 
d) venituri obţinute din activităţi economice 
realizate în legătură cu scopul şi obiectul de 
activitate ale acesteia; 
e) alte venituri realizate în condiţiile legii. 
Art. 48. - (1) Veniturile, indiferent de sursă, 
şi cheltuielile de orice natură ale Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret sunt cuprinse într-
un buget anual propriu. 
(2) Administrarea bugetului anual de venituri 
şi cheltuieli se face conform dispoziţiilor 
prevăzute la art. 23 alin. (2). 
(3) Dispoziţiile art. 23 alin. (3) şi (4) se 
aplică în mod corespunzător. 
Art. 49. - Veniturile Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret nu sunt impozabile şi includ: 
a) donaţiile şi sumele sau bunurile primite 
prin sponsorizare; 
b) dobânzile şi dividendele obţinute din 
plasarea disponibilităţilor realizate din 
asemenea venituri, în condiţiile legii; 
c) veniturile realizate din spectacole; 
d) resursele obţinute de la bugetul de stat 
şi/sau de la bugetele locale; 
e) veniturile obţinute din administrarea sau 
valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul 
acesteia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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f) dividendele societăţilor comerciale 
înfiinţate de Fundaţia Naţională pentru 
Tineret în care aceasta este asociat, în 
condiţiile art. 51, dacă sunt folosite pentru 
îndeplinirea scopului Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret; 
g) alte venituri realizate în condiţiile legii. 
Art. 50. - Fundaţia Naţională pentru Tineret 
este scutită de impozitul pe profit atunci când 
utilizează cel puţin 80% din veniturile 
obţinute din orice sursă, în scopul realizării 
obiectivelor pentru care a fost autorizată, 
inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi 
dotări, precum şi pentru cheltuieli de 
funcţionare. 
Art. 51. - Fundaţia Naţională pentru Tineret 
nu se poate transforma în societate 
comercială. Fundaţia Naţională pentru 
Tineret poate înfiinţa societăţi comerciale 
fără implicarea patrimoniului iniţial 
menţionat la art. 45 alin. (2). Dispoziţiile 
prevăzute la art. 26 alin. (1)-(3) se aplică în 
mod corespunzător. 
Art. 52. - Structura organizatorică şi numărul 
personalului angajat al Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret vor fi astfel dimensionate încât 
salarizarea să se facă numai din veniturile 
fundaţiei. 
Art. 53. - (1) Ordonatorii de credite de la 
bugetul de stat sau bugetele locale verifică 
modul în care sunt folosite fondurile alocate 
pentru programele derulate de/cu Fundaţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Text 
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Motivare 

Naţională pentru Tineret. 
(2) Fundaţia Naţională pentru Tineret se 
supune verificărilor financiare potrivit legii şi 
regulamentului intern de organizare şi 
funcţionare. 
Art. 54. - Dispoziţiile art. 18 se aplică în mod 
corespunzător. 

SECŢIUNEA a 4-a  
Durata de funcţionare şi dizolvarea 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret 

Art. 55. - Fundaţia Naţională pentru Tineret 
se constituie pe durată nedeterminată. 
Art. 56. - (1) Fundaţia Naţională pentru 
Tineret se poate dizolva prin hotărâre 
judecătorească, dacă: 
a) adunarea generală se află în imposibilitatea 
de a se întruni şi această situaţie durează mai 
mult de 6 luni de la data la care, potrivit legii, 
adunarea generală trebuia întrunită; 
b) activitatea Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret a devenit ilicită sau contrară ordinii 
publice ori bunelor moravuri; 
c) realizarea scopului este urmărită prin 
mijloace ilicite sau contrare ordinii publice 
ori bunelor moravuri; 
d) Fundaţia Naţională pentru Tineret 
urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-
a constituit. 
(2) Dispoziţiile art. 31 alin. (2) se aplică în 
mod corespunzător. 
Art. 57. - După dizolvarea Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret bunurile acesteia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

intră în conservare la Ministerul Tineretului 
şi Sportului până la reînfiinţarea unei alte 
Fundaţii Naţionale pentru Tineret, în 
condiţiile prezentei legi. 
(capitol abrogat prin art. I pct. 23 din OUG 

166/2002) 

 
 

 

106.   
 
Art. 58. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret sau a municipiului Bucureşti, 
constituite până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, în condiţiile Decretului-Lege 
nr. 150/1990, îşi păstrează personalitatea 
juridică legal dobândită. 
 
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării 
în vigoare a regulamentului de punere în 
aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, 
fundaţiile judeţene pentru tineret sau a 
municipiului Bucureşti se vor organiza sau 
reorganiza, după caz, potrivit prevederilor 
legii. 
(3) În termenul prevăzut la alin. (2), consiliile 
judeţene, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, precum şi structurile 
asociative de tineret la nivelul fiecărui judeţ 
au obligaţia de a numi sau alege, după caz, 
membrii consiliului de conducere al 
fundaţiei. 
(4) Ministerul Tineretului şi Sportului ţine 
evidenţa fundaţiilor judeţene pentru tineret şi 
a municipiului Bucureşti, potrivit 

23. Articolul 58 va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 58. - Fundaţiile judeţene pentru tineret 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
constituite până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, în condiţiile Decretului-Lege 
nr. 150/1990, cu modificările şi completările 
ulterioare, îşi păstrează personalitatea 
juridică legal dobândită.” 

51. Articolul 58 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 58. - Fundaţiile judeţene pentru tineret 
şi a municipiului Bucureşti, înfiinţate până 
la data intrării în vigoare a prezentei legi, în 
baza Decretului-Lege nr. 150/1990 privind 
înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, îşi 
păstrează personalitatea juridică legal 
dobândită. 
(2) Fundaţia Naţională pentru Tineret, 
înfiinţată la data de 27 ianuarie 2007 în 
baza Legii tinerilor nr. 350/2006, îşi  
păstrează personalitatea juridică legal 
dobândită.” 

Autor: Comisiile 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziţiilor prezentei legi, prin registrul 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, acestea având 
obligaţia de a comunica de îndată orice 
modificări survenite în organizarea, 
funcţionarea şi activitatea lor. În aplicarea 
prevederilor prezentului alineat Ministerul 
Tineretului şi Sportului poate elabora norme 
metodologice, care se aprobă prin ordin al 
ministrului tineretului şi sportului.” 
(articol modificat prin OUG 166/2002) 

107.  Art. 581. - În cazul în care la nivelul unui 
judeţ fundaţia judeţeană pentru tineret nu se 
organizează în termenul prevăzut la art. 58 
alin. (2), patrimoniul fostei Uniuni a 
Tineretului Comunist din judeţul respectiv, 
cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 20 
alin. (21), trece în domeniul public al 
judeţului şi în administrarea consiliului 
judeţean. Dispoziţiile art. 33 alin. (2) se 
aplică în mod corespunzător. 
(articol introdus  prin OUG 166/2002) 

24. Articolele 581 şi 59 se abrogă. 52. Articolul 581 se abrogă. 
Autor: Comisiile 

 

108.   
 
 
 

--- 

 
 
 

--- 
 
 

53. După articolul 58 se introduce un nou 
articol, art. 582, având următorul cuprins: 
„Art. 582. - (1) Dispoziţiile Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, referitoare la 
persoanele juridice se aplică în mod 
corespunzător şi fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, 

Preluat de 
mai sus. 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

precum şi Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret. 
(2) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu sunt aplicabile 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, precum şi 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret.” 

Autor: Comisiile 
109.   

 
Art. 59. - (1) Inventarul bunurilor care au 
aparţinut la data de 22 decembrie 1989 fostei 
Uniuni a Tineretului Comunist se realizează, 
la nivelul fiecărui judeţ, de către comisia 
prevăzută la art. 29 alin. (1) şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului până la data de 1 
martie 2003. 
(2) Inventarul va cuprinde atât informaţii cu 
privire la situaţia juridică actuală a bunurilor 
prevăzute la alin. (1), cât şi cu privire la 
circuitul juridic al acestora de la data de 22 
decembrie 1989 până în prezent. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 

 
 
 
 

--- 

54. Articolul 59 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 59. - Fundaţia Naţională pentru 
Tineret coordonează şi supraveghează 
îndeplinirea procedurilor legale care 
vizează integrarea, respectiv reintegrarea 
bunurilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. 
a) aflate în situaţiile prevăzute la art. 20 
alin. (2)-(4) în proprietatea fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti.” 

Autor: Comisiile 

 
 
 

110.   
 
 
 
 

25. După articolul 59 se introduc articolele 
591 şi 592, cu următorul cuprins: 
 
„Art. 591. - Acţiunile în justiţie de orice 
natură, formulate de fundaţiile judeţene 

55. După articolul 59 se introduc două noi 
articole, articolele 591 şi 592 cu următorul 
cuprins: 
„Art. 591. - (1) Litigiile privind fundaţiile 
judeţene pentru tineret, respectiv a 

 
 
 
Preluat de la 
art. 32 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

--- pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, 
respectiv Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret, care vizează patrimoniul 
acestora, aşa cum este definit în prezenta 
lege, sunt scutite de taxa de timbru. 

municipiului Bucureşti, în aplicarea 
prevederilor prezentei legi, sunt de 
competenţa, în primă instanţă, a 
tribunalului în a cărui rază teritorială se 
află fundaţia judeţeană pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti. 
(2) Litigiile privind Fundaţia Naţională 
pentru Tineret, în aplicarea prevederilor 
prezentei legi, sunt de competenţa, în 
primă instanţă, a Curţii de Apel 
Bucureşti. 
(3) Acţiunile în justiţie formulate de 
fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, respectiv de 
Fundaţia Naţională pentru Tineret, care 
vizează patrimoniul acestora, sunt scutite 
de taxa de timbru. 
Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
Preluat de la 
art. 3333 

111.   
 
 
 
 
 

--- 

Art. 592. - (1) Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret ţine evidenţa 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, acestea având 
obligaţia de a comunica fără întârziere 
orice modificări survenite în organizarea 
şi funcţionarea lor. 
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), 
Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru 
Tineret va elabora norme specifice, 
prevăzute în Regulamentul general de 
organizare şi funcţionare a fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, respectiv a Consiliului 

Art. 592. - Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti intră în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. 
 

Autor: Comisiile 

Preluat de la 
art. 591 
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Nr. 
crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret.” 
112.  Art. 60. - În termen de 90 de zile de la data 

publicării prezentei legi Ministerul 
Tineretului şi Sportului va elabora 
regulamentul de punere în aplicare a 
dispoziţiilor prezentei legi. 
(articol abrogat prin art. I pct. 27 din OUG 

166/2002) 

 
--- 

 
 

56. Articolul 60 se abrogă. 
Autor: Comisiile 

 

113.   
 
Art. 61. - Dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 
privitor la persoanele juridice se aplică în 
mod corespunzător şi fundaţiilor judeţene 
pentru tineret, sau a municipiului Bucureşti, 
cu excepţia acelor prevederi care sunt 
contrare reglementărilor stabilite prin 
prezenta lege. 

(articol modificat prin OUG 166/2002) 

26. Articolul 61 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 61. - Dispoziţiile Decretului nr. 
31/1954 privitor la persoanele fizice şi 
persoanele juridice se aplică în mod 
corespunzător şi fundaţiilor judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
precum şi Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret, cu excepţia 
acelor prevederi care sunt contrare 
reglementărilor stabilite prin prezenta 
lege.” 

 
 
 

57. Se elimină. 
 Autor: Comisiile 

 

114.   
Art. 62. - Prezenta lege intră în vigoare la 
120 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată 
se abrogă orice altă dispoziţie contrară. 

 
 

27. Articolul 62 se abrogă. 

58. Articolul 62 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 62. - Anexa face parte integrantă din 
prezenta lege.” 

Autor: Comisiile 

 

115.   
 

--- 

 
 

--- 

59. După articolul 62 se introduce o anexă, 
cu următorul cuprins: 
„ANEXĂ 
Imobilul şi conturile care fac obiectul 
prevederilor art. 3320 alin. (1) lit. a) şi b) din 
lege 
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crt.  

Text 
Legea nr. 146/2002 

şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
propus de Comisii 

Motivare 

- Imobilul situat în Bd. Nicolae Bălcescu, 
nr. 17-19, sectorul 1, Bucureşti, inclusiv 
terenul aferent. 
- Conturile nr. 45.10.4.42.0 şi 45.10.6.43.0, 
deschise la data de 22 decembrie 1989 la 
Banca Naţională a României - sucursala 
municipiului Bucureşti, preluate ulterior  
de către Banca Comercială Română S.A.” 

Autor: Comisiile 
116.   

 
 

 
--- 

„Art. II. - În termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Fundaţia Naţională pentru Tineret, 
înfiinţată la data de 27 ianuarie 2007 prin 
Actul Constitutiv autentificat sub nr. 
183/29.01.2007 la Biroul Notarial 
CONFIDES, se va reorganiza potrivit 
prevederilor prezentei legi, schimbându-şi 
denumirea în Consiliul Naţional al 
Fundaţiilor pentru Tineret.” 

Art. II. – (1) Bunurile imobile care au 
aparţinut fostei Uniuni a Tineretului 
Comunist la nivel central, la data de 22 
decembrie 1989, aflate în conservare la 
stat în baza prevederilor Decretului-lege 
nr. 150/1990 privind înfiinţarea 
fundaţiilor pentru tineret, trec în 
proprietatea publică a statului. 
 

Autor: Comisiile 

 

117.   
 
 
 

--- 

„Art. III. - În termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret va 
elabora Regulamentul general de 
organizare şi funcţionare a fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, respectiv a Consiliului 
Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret, ce 
se va publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a.” 

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Fundaţia 
Naţională pentru Tineret, înfiinţată la data 
de 27 ianuarie 2007, în baza Legii tinerilor 
nr. 350/2006, se reorganizează potrivit 
prevederilor prezentei legi. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118.   
 

„Art. IV. - În termen de 120 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 

Art. IV. - În termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Fundaţia 
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şi Legea nr. 350/2006 

Text 
propunere legislativă 

Text 
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Motivare 

 
--- 

fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv 
a municipiului Bucureşti, se vor reorganiza 
sau organiza, după caz, potrivit 
prevederilor prezentei legi, procedurile 
considerându-se finalizate la data 
autentificării regulamentului intern de 
organizare şi funcţionare şi actului 
constitutiv, după caz, fără a mai fi 
necesară orice altă formalitate.” 

Naţională pentru Tineret adoptă 
Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare al fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti. 

Autor: Comisiile 

119.   
 
 
 
 
 
 

--- 

„Art. V. - (1) Bunurile prevăzute la art. 19 
alin. (1) lit. a), aflate în situaţiile 
prevăzute la art. 20 alin. (2) şi (3), 
respectiv bunurile prevăzute la art. 3319 
alin. (1) lit. a) aflate în situaţia prevăzută 
la art. 3319 alin. (3), vor fi predate 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi 
Fundaţiei pentru Tineret a municipiului 
Bucureşti, respectiv Consiliului Naţional 
al Fundaţiilor pentru Tineret, de către 
deţinătorii actuali, pe bază de protocol de 
predare-preluare, în termen de 180 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
(2) Consiliul Naţional al Fundaţiilor 
pentru Tineret coordonează şi 
supraveghează procedurile legale care 
vizează integrarea, respectiv reintegrarea 
bunurilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. 
a), aflate în situaţiile prevăzute la art. 20 
alin. (2) şi (3), în patrimoniul fundaţiilor 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 

Art. V. - (1) În termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
imobilul prevăzut la art. 3320 alin. (1) lit. 
a), din Legea nr. 146/2002, aflat în 
proprietatea privată a statului şi în 
administrarea Regiei Autonome 
Administrarea Patrimoniului de Stat, se 
predă Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, 
pe bază de protocol de predare-primire. 
 
 
 
 
 
(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, fondurile băneşti 
prevăzute la art. 3320 alin. (1) lit. b), din 
Legea 146/2002, se transferă în 
patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret. 
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Text 
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Text 
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Motivare 

(3) Termenul de aplicare a prevederilor 
art. 19 alin. (2) este de 180 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi.” 

(3) Se elimină. 
Autor: Comisiile 

120.   
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 

 

„Art. VI. - Legea nr. 146/2002 privind 
regimul juridic al fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 
2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, modificată şi completată prin 
OUG nr. 166 din 20 noiembrie 2002, 
publicată în Monitorul Oficial Partea I 
nr. 870 din 3 decembrie 2002, precum şi 
cu modificările şi completările aduse prin 
prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare.” 
 
 
 
 
 

--- 

Art. VI. - (1) În termen de 180 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti se organizează sau 
se reorganizează potrivit prevederilor 
prezentei legi, procedurile considerându-
se finalizate la data comunicării către 
Ministerul Tineretului şi  Sportului a 
tuturor înscrisurilor doveditoare necesare 
pentru efectuarea înregistrării în 
Registrul naţional al fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, 
în conformitate cu prevederile 
regulamentului de funcţionare a 
Registrului, fără a mai fi necesară vreo 
altă formalitate. 
(2) În cadrul procedurii de organizare sau 
reorganizare a fundaţiei judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
verificarea îndeplinirii criteriilor de 
eligibilitate de către o organizaţie 
neguvernamentală de tineret care solicită 
admiterea unui reprezentant ca membru 
în consiliul reprezentanţilor, respectiv 
respectarea criteriilor de admitere de 
către o organizaţie neguvernamentală de 
tineret deja reprezentată în consiliul 
reprezentanţilor, se face, în termenul 
prevăzut la alin. (1), de către o comisie 
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Motivare 

formată din patru persoane, dintre care 
două desemnate de preşedintele Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret şi două 
desemnate de ministrul tineretului şi 
sportului. 

Autor: Comisiile 
121.   

 
 

--- 

 
 
 

--- 
 

Art. VII. - În termen de 180 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
bunurile imobile aflate în situaţiile 
prevăzute la art. 20 alin. (2)-(4) din Legea 
146/2002, se predau de către deţinătorii 
lor către fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
pe bază de protocol de predare-primire. 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 

122.   
 

--- 

 
 

--- 

Art. VIII. - La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă OUG nr. 166/2002 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 146/2002 privind regimul juridic al 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 870 din 3 decembrie 2002. 

Autor: Comisiile 

Prevederile 
OUG 
166/2002, 
inclusiv 
dispoziţiile 
de abrogare, 
au fost 
preluate în 
cuprinsul 
prezentei legi 

123.   
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 

--- 

Art. IX. - Legea nr. 146/2002 privind 
regimul juridic al fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 
2002, cu modificările şi completările 

 



109 
 

Nr. 
crt.  

Text 
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ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

Autor: Comisiile 
124.   

 
--- 

 
 

--- 

Art. X. - Legea tinerilor nr. 350/2006, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 
2006, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

 

125.   
 

Secţiunea a 2-a 
Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti şi Fundaţia 

Naţională pentru Tineret 

 
 

--- 

1. La Capitolul III, titlul secţiunii a 2-a se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Secţiunea a 2-a 
Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti şi Fundaţia 

Naţională pentru Tineret” 
Autor: Comisiile 

 

126.   
 
Art. 13. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti, constituite 
în baza prevederilor Decretului-lege 
nr.150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor 
pentru tineret, sunt persoane juridice de drept 
privat şi de utilitate publică, autonome, 
neguvernamentale, nepolitice şi fără scop 
lucrativ, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al 
municipiului Bucureşti, ale căror adunări 
generale sunt constituite din reprezentanţii 
organizaţiilor neguvernamentale de tineret 
care îşi au sediul în unitatea administrativ-

 
 
 
 
 
 
 

--- 

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 13. - (1) Fundaţiile judeţene pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 
constituite în baza prevederilor Decretului-
Lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea 
fundaţiilor pentru tineret sau ale Legii nr. 
146/2002 privind regimul juridic al 
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt persoane 
juridice de drept privat fără scop lucrativ şi 
de utilitate publică, neguvernamentale, 
nepolitice şi autonome, unice la nivelul 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185
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teritorială respectivă şi care îşi exprimă 
adeziunea la scopul acestora. 
(2) Modul de organizare şi funcţionare, 
precum şi alte prevederi privind fundaţiile 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, se stabilesc prin lege. 

fiecărui judeţ, respectiv al municipiului 
Bucureşti.” 

Autor: Comisiile 

127.   
 
Art. 14. - (1) Fundaţia Naţională pentru 
Tineret este persoană juridică de drept privat 
şi de utilitate publică, autonomă, 
neguvernamentală, nepolitică şi fără scop 
lucrativ, a cărei adunare generală este 
constituită din reprezentanţii fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, care îşi exprimă adeziunea la 
scopul acesteia. 
(2) Patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret este constituit din imobile - 
construcţii şi terenuri -, fonduri băneşti şi 
alte active care au aparţinut structurilor 
centrale ale fostei Uniuni a Tineretului 
Comunist, prevăzute în anexă, precum şi 
din imobile, fonduri materiale şi financiare 
dobândite în timpul funcţionării sale. 
(3) Modul de organizare şi funcţionare, 
precum şi alte prevederi privind Fundaţia 
Naţională pentru Tineret se realizează în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
 
 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 

3. Articolul 14 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 14. - (1) Fundaţia Naţională pentru 
Tineret este persoană juridică de drept privat 
fără scop lucrativ şi de utilitate publică, 
neguvernamentală, nepolitică şi 
autonomă. 
 
 
 
 
(2) Modul de organizare şi funcţionare, 
precum şi alte prevederi privind Fundaţia 
Naţională pentru Tineret, se stabilesc prin 
lege.” 
 
 
 
 

(3) Se abrogă. 
Autor: Comisiile 

 

128.   
 

 4. La articolul 32, alineatul (2) se abrogă. 
Autor: Comisiile 
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Art. 32. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 
60 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
(2) Anexa face parte integrantă din prezenta 
lege. 

129.  ANEXA 
Fondurile băneşti care fac obiectul 
prevederilor art. 14 alin. (2) din lege 
Sumele aferente conturilor nr. 45104420, 
45106430 şi 45108440, care au aparţinut 
Comitetului Central al fostei Uniuni a 
Tineretului Comunist, la Banca 
Comercială Română - SMB 

 
 
 

--- 

 
 

5. Anexa se abrogă. 
Autor: Comisiile 

 

 
 


