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 RAPORT 
 

asupra propunerii legislative a deputatilor Sorin-Mihai Stanescu (P.N.L.), Andrei Gheorghe (P.N.T.C.D.), Petre Moldovan (P.S.D.R.), 
Vasile-Mircea Cazacu (independent), Stefan Popa (P.N.L.), Petre Naidin (P.D.S.R.), Constantin Eremia Cotrutz (P.D.S.R.), Ion Florentin 
Sandu (P.D.S.R.), Vichentie Nicolaiciuc (Minoritati), Dan Palade (P.N.T.C.D.), Nusfet Saganai (Minoritati), Róbert Kálmán Ráduly 
(U.D.M.R.), Zsolt Szilágyi (U.D.M.R.), Gheorghe Secara (P.U.N.R.), Mihai Drecin (P.U.N.R.), Becsek-Garda Dezideriu Coloman 
(U.D.M.R.), Mariana Stoica (P.D. – U.S.D.) si Nicolae Vasilescu (P.R.M.), Anghel Stanciu (P.R.M.), înregistrata cu nr. 362/04.07.2000, 
privind reglementarea situatiei juridice si a administrarii patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (modificarea si 
completarea Decretului – Lege nr. 150 / 1990). 
 În urma examinarii în procedura de urgenta a propunerii legislative privind reglementarea situatiei juridice si a 
administrarii patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (modificarea si completarea Decretului – Lege nr. 150 / 1990), 
în sedintele din 12 si 13 septembrie 2000, Comisia a adoptat cu 15 voturi pentru si o abtinere, ca aceasta sa fie supusa spre dezbatere si 
adoptare Plenului Camerei Deputatilor cu  amendamentele cuprinse în Raport. 
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RAPORT 
 

 
Nr. 
crt 

Textul initial Text adoptat de comisie Motivare 

1. TITLUL LEGII: 
Lege privind reglementarea situatiei juridice si a administrarii 

patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist 
(modificarea si completarea Decretului – Lege nr. 150 / 1990) 

Text  fara modificari  

2. TITLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

Text  fara modificari  

3. Art. 1. Prezenta lege reglementeaza situatia juridica si 
administrarea patrimoniului care a apartinut fostei Uniuni a 
Tineretului Comunist (U.T.C.). 

Art. 1. Prezenta lege reglementeaza situatia juridica si 
administrarea patrimoniului care a apartinut fostei Uniuni a 
Tineretului Comunist - U.T.C. 

Exigenta tehnica 
legislativa 

4. Art. 2.  
(1) În sensul prezentei legi, fundatiile judetene pentru tineret 
si a municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de utilitate 
publica, de drept privat, autonome, neguvernamentale, 
nepolitice si fara scop lucrativ, constituite în baza prevederilor 
Decretului–Lege nr. 150/1990, unice la nivelul fiecarui judet 
si a municipiului Bucuresti. 
 
(2) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti au ca scop principal administrarea patrimoniului 
fostelor organizatii ale Uniunii Tineretului Comunist din 
judete si municipiul Bucuresti, în folosul tinerilor si al 
structurilor de tineret interesate care functioneaza în unitatea 
administrativ-teritoriala respectiva, precum si elaborarea, 
organizarea si finantarea de programe specifice în domeniul 
formarii, instruirii si educarii tineretului. 
 
(3) Sediile fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti se afla în resedintele de judet si, respectiv, în 

 

Vezi corespunzator art. 2 în varianta Comisiei Textul corespunzator, 
cu modificari, a fost 
repozitionat la art. 2 
(poz. 7), pentru o mai 
buna sistematizare a 
materiei. 
În mod corespunzator,  
articolele ce urmeaza, 
în varianta Comisiei, 
s-au renumerotat.  
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municipiul Bucuresti. 

5. Art. 3.  
(1) Prezenta lege prevede reglementari privind înfiintarea, 
organizarea si functionarea  Fundatiei Nationale pentru 
Tineret, persoana juridica de utilitate publica, de drept privat, 
autonoma, neguvernamentala, nepolitica si fara scop lucrativ. 
 
(2) Fundatia Nationala pentru Tineret are ca scop principal 
administrarea bunurilor, inclusiv fondurile banesti, care s-au 
aflat în patrimoniul central al fostei Uniuni a Tineretului 
Comunist (U.T.C.), în folosul tinerilor si al structurilor de 
tineret interesate care functioneaza la nivel national, precum si 
elaborarea, organizarea si finantarea de programe specifice în 
domeniul formarii, instruirii si educarii tineretului.  
 
(3) Sediul Fundatiei Nationale pentru Tineret se afla în 
municipiul Bucuresti. 

Vezi corespunzator art. 33, în varianta Comisiei Textul corespunzator, 
cu modificari, se 
regaseste la art. 33, 
(poz.44), pentru o mai 
buna sistematizare a 
materiei.  
În mod corespunzator, 
toate articolele ce 
urmeaza, în varianta 
Comisiei, s-au  
renumerotat. 

6. TITLUL II 
FUNDATIILE JUDETENE PENTRU TINERET SI A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI 
 

CAPITOLUL I  
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA FUNDATIILOR 
JUDETENE PENTRU TINERET SI A MUNICIPIULUI 

BUCURESTI 

Text  fara modificari  

7. Vezi corespunzator art. 2, în varianta initiatorilor Art. 2.  
(1) În sensul prezentei legi, fundatiile judetene pentru tineret 
si a municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de utilitate 
publica, de drept privat, autonome, neguvernamentale, 
nepolitice si fara scop lucrativ, constituite în baza 
prevederilor Decretului–Lege nr. 150/1990 privind 
înfiintarea fundatiilor pentru tineret, unice la nivelul 
fiecarui judet  si a municipiului Bucuresti. 

Textul corespunzator, 
cu modificari, se 
regaseste, în varianta 
initiatorilor la art. 2 
(poz. 4). Repozitionarea 
urma-reste o mai buna 
sistematizare a materiei, 
iar modificarile de la 
alin. (1) reprezinta 
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(2) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti au ca scop principal administrarea patrimoniului 
fostelor organizatii ale Uniunii Tineretului Comunist din 
judete si municipiul Bucuresti, în folosul tinerilor si al 
structurilor de tineret interesate care functioneaza în unitatea 
administrativ-teritoriala respectiva, precum si elaborarea, 
organizarea si finantarea de programe specifice în domeniul 
formarii, instruirii si educarii tineretului. 
 
(3) Sediile fundatiilor judetene pentru tineret si a 
municipiului Bucuresti se afla în resedintele de judet si, 
respectiv, în municipiul Bucuresti. 

exigente de tehnica 
legislativa. 

8. Art. 4. Organismele de conducere si control ale fundatiilor 
judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti sunt: 

a) Adunarea Generala; 
b) Consiliul de Conducere; 
c) Comisia de Cenzori. 

Text  fara modificari. Prin renumerotare devine art. 3  

9. Art. 5. Adunarea Generala este forul suprem de conducere al 
fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti 
din care fac parte, în baza liberului consimtamînt, 
reprezentanti delegati din partea fiecarei structuri de tineret de 
tip asociativ, care are sediul în unitatea administrativ-
teritoriala respectiva, care îsi exprima adeziunea la scopurile 
fundatiei si care îndeplineste criteriile de aderare prevazute în 
Regulamentul de aplicare al prezentei legi.  

Art. 4  Adunarea Generala este forul suprem de conducere al 
fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti din care fac parte, în baza liberului consimtamînt, 
reprezentanti delegati din partea fiecarei structuri de tineret 
de tip asociativ, care are sediul în unitatea administrativ-
teritoriala respectiva, care îsi exprima adeziunea la scopurile 
fundatiei si care îndeplineste criteriile de aderare prevazute 
în Regulamentul de aplicare a prezentei legi. 
 

Exigenta tehnica 
legislativa 

10. Art. 6.  
(1) Structurile asociative descrise la art. 5  au dreptul de a 
desemna câte un singur reprezentant delegat cu drept de vot în  
Adunarea Generala a fundatiei.  
 
 
(2) Pentru a se evita cazurile de dubla reprezentare a unei 
structuri de tineret în cadrul Adunarii Generale a fundatiei 
judetene sau a municipiului Bucuresti, aceasta, indiferent 

Art. 5.  
(1) Structurile asociative prevazute la art. 4 au dreptul de a 
desemna câte un singur reprezentant delegat cu drept de vot 
în  Adunarea Generala, la data desemnarii, aceste 
persoane având vârsta de cel mult 35 de ani.  
 
(2) Pentru a se evita cazurile de dubla reprezentare a unei 
structuri de tineret în cadrul Adunarii Generale, aceasta, 
indiferent de numarul ei de filiale locale, nu poate fi 

Pentru rigoarea 
normativa a textului si 
pentru a preciza limita 
de vârsta, dat find 
obiectul prezentei legi. 
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de numarul ei de filiale locale, nu poate fi reprezentata decât 
printr-un singur  delegat.      
 
(3) La Adunarea Generala a fundatiei judetene pentru 
tineret sau a municipiului Bucuresti participa, fara drept de 
vot, un reprezentant delegat din partea Directiei pentru Tineret 
si Sport Judetene, respectiv Directiei pentru Tineret si Sport a 
Municipiului Bucuresti, precum si un reprezentant delegat din 
partea Consiliului Judetean, respectiv al Consiliului Municipal 
Bucuresti. 

reprezentata decât printr-un singur  delegat.      
 
 
(3) La Adunarea Generala participa, fara drept de vot, un 
reprezentant delegat din partea Directiei pentru Tineret si 
Sport Judetene, respectiv Directiei pentru Tineret si Sport a 
Municipiului Bucuresti, precum si un reprezentant delegat 
din partea Consiliului Judetean, respectiv al Consiliului 
Municipal Bucuresti. 

11. Art. 7. Adunarea Generala a fundatiei judetene pentru 
tineret si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii: 
 a) alege si revoca membrii Consiliului de Conducere 
pe functii; 
 b) alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori pe 
functii; 

c) aproba si modifica propriul Regulament de 
organizare si functionare;   

 d) aproba Planul strategic privind programele si 
activitatile fundatiei; 
  
            e) aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei; 

 
f) aproba Raportul anual de activitate al Consiliului de 
Conducere si executia  Bugetului de venituri si 
cheltuieli al fundatiei; 
 
g) aproba Raportul anual al Comisiei de Cenzori cu 
privire la executia Bugetului de venituri si cheltuieli al 
fundatiei; 

  
            h) aproba investitiile propuse de Consiliul de 
Conducere al fundatiei; 

i) stabileste, dupa caz, indemnizatii pentru membrii 
Consiliului de Conducere si ai Comisiei de Cenzori ale 

Art. 6. Adunarea Generala are urmatoarele atributii 
principale: 
 a) alege si revoca membrii Consiliului de Conducere 
pe functii; 
 b) alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori pe 
functii; 

c) aproba si modifica propriul Regulamentul intern  
de organizare si functionare, în limitele legii;   

 d) aproba Planul strategic privind programele si 
activitatile fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti; 
 e) aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei  
judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti; 

f) aproba Raportul anual de activitate al Consiliului 
de Conducere si executia  Bugetului de venituri si 
cheltuieli al fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti; 
g) aproba Raportul anual al Comisiei de Cenzori cu 
privire la executia Bugetului de venituri si cheltuieli 
al fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti; 

 h) aproba investitiile propuse de Consiliul de 
Conducere; 

i) stabileste, dupa caz, indemnizatii pentru membrii 
Consiliului de Conducere si ai Comisiei de Cenzori 

Adunarea Generala 
poate îndeplini si alte 
atributii (vezi lit. j) 
 
Regulamentul intern nu 
poate excede preve-
derilor instituite de 
prezenta lege si alte 
reglementari în vigoare. 
 
Exigente de tehnica 
legislativa 
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fundatiei;  
             
            j) exercita orice alte atributii prevazute în lege sau în 
Regulamentul propriu de organizare si functionare.  

ale fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti;  

            j) exercita orice alte atributii prevazute în lege sau în 
Regulamentului intern de organizare si functionare; 
            k) Text nou: 
             “colaboreaza cu Fundatia Nationala pentru 
Tineret, cu celelalte fundatii judetene pentru tineret si a 
municipiului Bucuresti, cu alte structuri de tineret de tip 
asociativ, precum si cu Directia pentru Tineret si Sport 
Judeteana respectiva sau, dupa caz, a municipiului 
Bucuresti, cu Ministerul Tineretului si Sportului si cu 
institutii specializate în domeniu;”. 

12. Art. 8.   
(1) Adunarea Generala a fundatiei se întruneste o data pe an, 
sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului de 
Conducere sau la cererea a cel putin 1/3 din membrii sai. 
 
 
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, convocarile Adunarilor 
Generale se vor face cu cel putin 15 zile înaintea desfasurarii 
acestora si vor fi însotite de minim doua anunturi în presa 
locala. 
 
(3) Adunarea Generala se considera legal întrunita, la prima 
convocare, numai în prezenta a cel putin 2/3 din totalul 
membrilor sai. În situatia în care nu se întruneste cvorumul 
necesar, se va face o noua convocare în termen de maxim 7 
zile. În acest caz, Adunarea Generala se considera legal 
întrunita, indiferent de numarul reprezentantilor delegati 
prezenti. 
 
(4) Alte reguli privind organizarea si functionarea Adunarii 
Generale se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al legii si 
prin Regulamentul propriu de organizare si functionare. 

Art. 7 
(1) Adunarea Generala se întruneste o data pe an, sau ori de 

câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului de 
Conducere sau la cererea a cel putin 1/3 din membrii 
Adunarii Generale. 

 
Text  fara modificari 
 
 
 
 
Text  fara modificari 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Alte reguli privind organizarea si functionarea Adunarii 
Generale se stabilesc prin Regulamentul de aplicare a 
prezentei legi si prin Regulamentul intern de organizare si 
functionare. 

Pentru claritatea 
textului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o forma juridica 
adecvata 
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13. Art. 9.  
(1) Hotarârile Adunarii Generale a fundatiei judetene pentru 
tineret sau a municipiului Bucuresti se adopta cu 
majoritatea simpla a reprezentantilor delegati cu drept de vot 
prezenti.  
 
(2) Hotarârile adoptate de Adunarea Generala a fundatiei, în 

limitele legii si a Regulamentului propriu de organizare si 
functionare, sunt obligatorii pentru toti membrii sai. 

 
(3) Hotarârile Adunarii Generale, contrare legii sau 
dispozitiilor din Regulamentul propriu de organizare si 
functionare, pot fi atacate în justitie de oricare dintre 
structurile de tineret cu reprezentanti delegati în Adunarea 
Generala, în termen de maxim 30 zile de la data adoptarii lor. 
 
 
 
 
 
(4) Reprezentantii delegati ai structurilor de tineret, în cadrul 
Adunarii Generale, sunt solidar raspunzatori pentru hotarârile 
care contravin actelor normative în vigoare. 

Art. 8 
(1) Hotarârile Adunarii Generale se adopta cu majoritatea 
simpla a reprezentantilor delegati cu drept de vot prezenti.  
 
 
 
(2) Hotarârile adoptate de Adunarea Generala, în limitele 
legii si a Regulamentului intern de organizare si 
functionare, sunt obligatorii pentru toti membrii sai. 
 
(3) Hotarârile Adunarii Generale, contrare legii sau 
dispozitiilor din Regulamentul intern de organizare si 
functionare, pot fi atacate în justitie de oricare dintre 
structurile de tineret cu reprezentanti delegati în Adunarea 
Generala sau de institutii specializate ale administratiei 
centrale sau locale din unitatea administrativ-teritoriala 
în care functioneaza fundatia judeteana pentru tineret 
respectiva sau a municipiului Bucuresti, în termen de 
maxim 30 zile de la data adoptarii lor. 
 
Text fara modificari 

 
Exigenta de tehnica 
legislativa 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru transparenta 
actului decizional 
 

14. Art. 10.  
(1) Adunarea Generala alege prin vot secret, dintre 
reprezentantii delegati,  un organism numit Consiliu de 
Conducere, alcatuit din 3-13 membri, astfel: 

 -    presedinte; 
- vicepresedinte; 
- secretar; 
- membri. 

 
 
(2) Mandatul Consiliului de Conducere este de 2 (doi) ani. 

Art. 9.  
(1) Adunarea Generala alege prin vot secret, dintre 
reprezentantii delegati,  Consiliul de Conducere  alcatuit din 
3-13 membri, astfel: 

 -    presedinte; 
- vicepresedinte; 
- secretar; 
- membri, dupa caz. 

 
 
(2) Mandatul Consiliului de Conducere este de doi ani. 

Exigenta de tehnica 
legislativa. 
 
Pentru a nu exclude 
situatia în care, datorita 
numarului mic de 
structuri asociative de 
tineret interesate, nu se 
justifica decat un  
Consiliu de Conducere 
format din 3 membri. 
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15. Art. 11.  Consiliul de Conducere are urmatoarele atributii: 
a) asigura conducerea fundatiei între întrunirile 
Adunarii Generale; 
 
 
b) urmareste si pune în aplicare hotarârile Adunarii 

Generale; 
c) propune Adunarii Generale, spre aprobare, Planul 
strategic privind programele si activitatile fundatiei; 
 
 
d) asigura buna administrare si integritatea 

patrimoniului fundatiei;  
 
e) organizeaza si asigura conducerea contabilitatii 
valorilor si a operatiunilor financiar-patrimoniale ale 
fundatiei, potrivit normelor legale;  
 
f) prezinta Adunarii Generale Raportul anual propriu 
de activitate si executia Bugetului de venituri si 
cheltuieli al fundatiei; 
 
g) propune Adunarii Generale, spre aprobare, Bugetul 
de venituri si cheltuieli al fundatiei; 
 
h) stabileste sumele alocate de fundatie pentru 
sustinerea programelor proprii sau pentru sprijinirea 
structurilor de tineret, în realizarea programelor 
acestora; 
 
i) hotaraste asupa organigramei si statului de functiuni 
ale personalului salarizat al fundatiei; 
 
 
j) aproba grila de salarizare pentru personalul angajat 

Art. 10.  Consiliul de Conducere are urmatoarele atributii 
principale: 

a) asigura conducerea fundatiei judetene pentru 
tineret sau a municipiului Bucuresti între 
întrunirile Adunarii Generale; 
b) urmareste si pune în aplicare hotarârile Adunarii 

Generale; 
c) propune Adunarii Generale, spre aprobare, Planul 
strategic privind programele si activitatile fundatiei 
judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti; 
d) asigura buna administrare si integritatea 

patrimoniului fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti;  

e) organizeaza si asigura conducerea contabilitatii 
valorilor si a operatiunilor financiar-patrimoniale ale 
fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti, potrivit normelor legale;  
f) prezinta Adunarii Generale Raportul anual propriu 
de activitate si executia Bugetului de venituri si 
cheltuieli al fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti; 
g) propune Adunarii Generale, spre aprobare, 
Bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei judetene 
pentru tineret sau a municipiului Bucuresti; 
h) stabileste sumele alocate de fundatia judeteana 
pentru tineret sau a municipiului Bucuresti  
pentru sustinerea programelor proprii sau pentru 
sprijinirea structurilor de tineret, în realizarea 
programelor acestora; 
i) hotaraste asupa organigramei si statului de 
functiuni ale personalului salarizat al fundatiei 
judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti;  
j) aproba grila de salarizare pentru consiliul de 

Consiliul de Conducere 
poate exercita si alte 
atributii potrivit lit. m) 
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al fundatiei; 
 
 
k) reprezinta fundatia în relatiile cu terte institutii si 
structuri din tara sau strainatate;  
l) hotaraste cu privire la stabilirea de raporturi ale 
fundatiei cu organele de stat sau serviciile 
descentralizate ale acestora; 
 
m) are drept de control, conform legii si 
Regulamentului propriu de organizare si functionare, 
în toate compartimentele de activitate ale fundatiei; 

            
 
            n) exercita alte atributii care îi sunt delegate de catre 
Adunarea Generala, prevazute în lege sau în Regulamentul 
propriu de organizare si functionare. 

administratie si personalul angajat al fundatiei 
judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti; 
k) se elimina si se renumeroteaza corespunzator;  
 
k) hotaraste cu privire la stabilirea de raporturi ale 
fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti cu organele de stat sau 
serviciile descentralizate ale acestora; 
l) are drept de control, conform legii si 
Regulamentului intern de organizare si functionare, 
în toate compartimentele de activitate ale fundatiei 
judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti; 

           m) exercita alte atributii care îi sunt delegate de catre 
Adunarea Generala, prevazute în lege sau în Regulamentul 
intern de organizare si functionare. 

 
 
 
Deoarece apare în 
atributiile presedintelui  
 
 
Exigente de tehnica 
legislativa 

16. Art. 12.  
(1) În vederea alegerii membrilor Consiliului de Conducere, 
fiecare structura de tineret, cu drept de reprezentare în 
Adunarea Generala, poate depune o singura candidatura. 
Candidatura va fi însotita de recomandarea structurii 
respective si de un curriculum vitae. 
 
(2) Procedurile de alegere, respectiv revocare, a membrilor 
Consiliului de Conducere, sunt prevazute în Regulamentul de 
aplicare a prezentei legi. 
 
(3) Membrii Consiliului de Conducere participa fara drept de 
vot la Adunarea Generala. Structurile de tineret, ai caror 
reprezentanti delegati au fost alesi în Consiliul de Conducere, 
desemneaza, în locul acestora, alti reprezentanti delegati cu 
drept de vot în Adunarea Generala. 
 
(4) Membrii Consiliului de Conducere sunt solidar 

Prin renumerotare devine art. 11. 
Text fara modificari 
 
 
 
 
 
Text fara modificari 
 
 
 
Text fara modificari 
 
 
 
 
 
Text fara modificari 
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raspunzatori pentru adoptarea hotarârilor ce contravin actelor 
normative în vigoare. 
 
(5) În cazul încalcarii Regulamentului propriu de organizare si 
functionare sau al aducerii de prejudicii morale sau materiale 
fundatiei, membrii Consililui de Conducere pot fi revocati 
individual sau în bloc, dupa caz. 
 
 
 
(6) Procedurile de convocare si atributiile specifice ale 
membrilor, precum si alte reguli privind organizarea si 
functionarea Consiliului de Conducere, se stabilesc prin 
Regulamentul de aplicare al legii si prin Regulamentul propriu 
de organizare si functionare. 

 
 
 
(5) În cazul încalcarii Regulamentului intern de organizare 
si functionare sau al aducerii de prejudicii morale sau 
materiale fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti, membrii Consililui de Conducere 
pot fi revocati individual sau în bloc, dupa caz, de catre 
Adunarea Generala. 
 
(6) Procedurile de convocare si atributiile specifice ale 
membrilor, precum si alte reguli privind organizarea si 
functionarea Consiliului de Conducere, se stabilesc prin 
Regulamentul de aplicare a prezentei legi si prin 
Regulamentul intern de organizare si functionare. 

 
 
 
Exigente de tehnica 
legislativa 

17. Art. 13. Organismele de conducere ale fundatiilor judetene 
pentru tineret sau ale municipiului Bucuresti nu au dreptul ca, 
prin deciziile si hotarârile lor, sa se implice în activitatea 
interna a structurilor de tineret reprezentate în cadrul Adunarii 
Generale.  

Art. 12. Organismele de conducere ale fundatiilor judetene 
pentru tineret sau ale municipiului Bucuresti nu au dreptul 
ca, prin deciziile si hotarârile lor, sa se implice în activitatea 
interna a structurilor de tineret de tip asociativ reprezentate 
în cadrul Adunarii Generale, cu exceptia cazului în care se 
aduce atingere, direct sau indirect, îndepliniri scopului 
fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti. 

Pentru a putea interveni 
în cazurile în care se 
poate aduce atingere  
îndeplinirii scopului  
fundatiei. 

18. Art. 14. 
(1) Comisia de Cenzori exercita controlul financiar intern al 
fundatiei,  supravegheaza si controleaza activitatile contabile 
si verifica modul de administrare a întregului patrimoniu, în 
conditiile legii. 
 
 
(2) Comisia de Cenzori este alcatuita din 2-3 membri alesi de 
catre Adunarea Generala, între care, în mod obligatoriu, un 
expert-contabil. 
 
(3) Reprezentantii delegati cu drept de vot în Adunarea 

Art. 13. 
(1) Comisia de Cenzori exercita controlul financiar intern al 
fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti, supravegheaza si controleaza activitatile 
contabile si verifica modul de administrare a întregului 
patrimoniu, în conditiile legii. 
 
(2) Comisia de Cenzori este alcatuita din 3 membri alesi de 
catre Adunarea Generala, între care, în mod obligatoriu, un 
expert-contabil. 
 
Text fara modificari 

 
 
 
 
 
 
 
Comisia de Cenzori 
trebuie sa aiba un 
numar impar de membri 
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Generala, precum si membrii Consiliului de Conducere nu pot 
fi si membri ai Comisiei de Cenzori.   

19. Art. 15. Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii: 
a) verifica modul în care este administrat patrimoniul 

fundatiei; 
 
 
b) întocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului de 
Conducere si/sau Adunarii Generale, dupa caz; 
 
c) întocmeste si propune Adunarii Generale Raportul 
anual propriu cu privire la executia Bugetului de 
venituri si cheltuieli al fundatiei; 
 
d) poate participa la sedintele Adunarii Generale sau 
Consiliului de Conducere, fara drept de vot; 

            e) îndeplineste orice alte atributii prevazute în lege, în 
Regulamentul propriu de organizare si functionare al 
fundatiei sau stabilite de catre Adunarea Generala. 

Art. 14. Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii 
principale: 

a) verifica modul în care este administrat patrimoniul 
fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti; 

b) întocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului de 
Conducere la solicitarea acestuia si/sau Adunarii 
Generale, dupa caz; 
c) întocmeste si propune Adunarii Generale Raportul 
anual propriu cu privire la executia Bugetului de 
venituri si cheltuieli al fundatiei judetene pentru 
tineret sau a municipiului Bucuresti; 
d) poate participa la sedintele Adunarii Generale sau 
Consiliului de Conducere, fara drept de vot; 

            e) îndeplineste orice alte atributii prevazute în lege, 
în Regulamentul intern de organizare si functionare sau 
stabilite de catre Adunarea Generala. 

Comisia de Cenzori are 
si alte atributii potrivit 
lit. e) 
 
 
 
 
 
 
 
Exigente de tehnica 
legislativa 

20. Art. 16. Normele de alegere, procedurile de convocare si 
atributiile specifice ale membrilor, precum si alte reguli 
privind organizarea si functionarea Comisiei de Cenzori se 
stabilesc prin Regulamentul de aplicare al legii si prin 
Regulamentul propriu de organizare si functionare. 

Art. 15. Normele de alegere, procedurile de convocare si 
atributiile specifice ale membrilor, precum si alte reguli 
privind organizarea si functionarea Comisiei de Cenzori se 
stabilesc prin Regulamentul de aplicare a prezentei legi si 
prin Regulamentul intern de organizare si functionare. 

Exigenta de tehnica 
legislativa 

21. Art. 17. Presedintele fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti este ales de Adunarea Generala, dintre 
reprezentantii delegati cu drept de vot si are urmatoarele 
atributii: 

a) reprezinta fundatia în raporturile cu persoanele 
fizice sau juridice din tara  si din strainatate; 
b) informeaza Adunarea Generala referitor la 
activitatea Consiliului de Conducere; 
c) are drept de control în toate domeniile de activitate 
ale fundatiei, conform Regulamentului propriu de 
organizare si functionare; 

Art. 16. Presedintele fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti este ales de Adunarea Generala, 
dintre reprezentantii delegati cu drept de vot si are 
urmatoarele atributii principale: 

a) reprezinta fundatia în raporturile cu persoanele 
fizice sau juridice din tara si din strainatate; 
b) informeaza Adunarea Generala referitor la 
activitatea Consiliului de Conducere; 
c) are drept de control în toate domeniile de activitate 
ale fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti, conform Regulamentului 

Presedintele are si alte 
atributii potrivit lit. f) 
 
 
 
 
 
 
Exigente de tehnica 
legislativa 
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           d) conduce lucrarile Adunarii Generale si ale 
Consiliului de Conducere; 

e) semneaza hotarârile Adunarii Generale si ale 
Consiliului de Conducere; 

            f) îndeplineste orice alte atributii care reies din lege 
sau din Regulamentul propriu  de organizare si functionare al 
fundatiei. 

intern de organizare si functionare; 
 d) conduce lucrarile Adunarii Generale si ale 
Consiliului de Conducere; 

e) semneaza hotarârile Adunarii Generale si ale 
Consiliului de Conducere; 

            f) îndeplineste orice alte atributii care reies din lege 
sau din Regulamentul intern  de organizare si functionare. 

 
 

22. Art. 18. În cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor de catre 
presedintele fundatiei, Consiliul de Conducere transfera 
competentele acestuia catre vicepresedinte sau, în situatii 
exceptionale, catre un alt membru al Consiliului de 
Conducere.  

Text  fara modificari.Prin renumerotare devine art. 17  

23. Art. 19. Membrii Consiliului de Conducere primesc atributii 
specifice, stabilite de catre Adunarea Generala si prin 
Regulamentul propriu de organizare si functionare. 

Art. 18. Membrii Consiliului de Conducere primesc atributii 
specifice, stabilite de catre Adunarea Generala si prin 
Regulamentul intern de organizare si functionare. 

Exigenta de tehnica 
legislativa 

24. CAPITOLUL II 
PATRIMONIUL FUNDATIILOR JUDETENE PENTRU 

TINERET SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI  

Text  fara modificari  

25. Art. 20. 
(1) Patrimoniul fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti se constituie din totalitatea imobilelor 
(constructii si terenuri), inclusiv fondurile banesti si baza 
materiala, care au apartinut fostelor organizatii ale Uniunii 
Tineretului Comunist din judetul respectiv sau municipiul 
Bucuresti, precum si din imobilele si fondurile materiale si  
financiare dobândite în timpul functionarii fundatiei. 
 
 
 
(2) Patrimoniul prevazut la alin. (1) este administrat în folosul 
tinerilor si al structurilor de tineret interesate, cu exceptia 
organizatiilor de tineret ce apartin partidelor si formatiunilor 
politice constituite conform Legii nr. 27/1996. 
 

Art. 19. 
(1) Patrimoniul fundatiei judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti se constituie din totalitatea 
imobilelor - constructii si terenuri - , din fonduri banesti si 
alte active, care au apartinut fostelor organizatii ale Uniunii 
Tineretului Comunist din judetul respectiv sau municipiul 
Bucuresti, precum si din imobilele si fondurile materiale si  
financiare dobândite în timpul functionarii fundatiei 
judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti. 
 
 
(2) Patrimoniul prevazut la alin. (1) este administrat în 
folosul tinerilor si al structurilor de tineret interesate, cu 
exceptia organizatiilor de tineret ce apartin partidelor si 
formatiunilor politice constituite conform Legii partidelor 
politice  nr. 27/1996. 

 
 
 
 
 
 
 
Exigente de tehnica 
legislativa 
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(3) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti au organisme proprii de administrare si gestionare a 
bugetului si patrimoniului, constituite conform legii sau 
înfiintate prin Regulamentul propriu de organizare si 
functionare. 
 
(4) În cazul în care, din motive obiective, bunurile mentionate 
la alin. (1) nu pot fi folosite, sau nu exista, organele 
administratiei locale sunt obligate sa asigure gratuit, în termen 
de 120 zile de la data publicarii prezentei legi, un sediu 
corespunzator desfasurarii activitatii fundatiilor judetene 
pentru tineret din judete si din municipiul Bucuresti, în orasele 
de resedinta ale unitatilor administrativ-teritoriale. 

(3) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti au organisme proprii de administrare si gestionare 
a bugetului si patrimoniului, constituite conform legii sau 
înfiintate prin Regulamentul intern de organizare si 
functionare. 
 
Text fara modificari 

26. Art. 21.  
(1) Patrimoniul aflat la data de 22 decembrie 1989 în posesia 
fostelor organizatii ale Uniuni Tineretului Comunist din judete 
si municipiul Bucuresti, preluat de Fundatiile judetene pentru 
tineret si a municipiului Bucuresti, ramâne în proprietatea 
acestora, iar în cazul în care, ulterior, a capatat o alta 
destinatie, se reintegreaza în patrimoniul fundatiilor judetene 
pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti, ce se 
constituie ca succesori în drepturi, conform prezentei legi. 
Consiliile locale sunt responsabile pentru preluarea de catre 
fundatiile  judetene pentru tineret respective sau a 
municipiului Bucuresti a acestui patrimoniu, în bune conditii, 
conform procedurilor stabilite prin Regulamentul de aplicare 
al legii. 
 
 
 
(2) În acelasi timp, se reintegreaza fara plata si bunurile 
precizate la art. 20, alin. (1), care nu au fost preluate conform 
prevederilor Decretului-Lege nr. 150/1990 si care, conform 
art. 20 alin. (2) din Legea 15/1990 sau a altor acte 
normative, au trecut în patrimoniul altor persoane juridice, 

Art. 20.  
(1) Patrimoniul aflat la data de 22 decembrie 1989 în posesia 
fostelor organizatii ale Uniuni Tineretului Comunist din 
judete si municipiul Bucuresti, preluat de fundatiile judetene 
pentru tineret si a municipiului Bucuresti, ramâne în 
proprietatea acestora, iar în cazul în care, ulterior, a capatat o 
alta destinatie, cu exceptia situatiei în care aceasta s-a 
efectuat cu respectarea prevederilor legale, se 
reintegreaza în patrimoniul fundatiilor judetene pentru 
tineret respective sau a municipiului Bucuresti, ce se 
constituie ca succesori în drepturi, conform prezentei legi. 
Consiliile locale sunt responsabile pentru preluarea de catre 
fundatiile  judetene pentru tineret respective sau a 
municipiului Bucuresti a acestui patrimoniu, în bune 
conditii, conform procedurilor stabilite prin Regulamentul de 
aplicare a prezentei legi. 
 
(2) În acelasi timp, se reintegreaza fara plata si bunurile 
precizate la art. 20, alin. (1), care nu au fost preluate 
conform prevederilor Decretului-Lege nr. 150/1990 privind 
înfiintarea fundatiilor pentru tineret si care au trecut în 
patrimoniul altor persoane juridice sau fizice. Reintegrarea 

Se elimina de la 
aplicarea acestei 
proceduri potentialele 
cazuri în care 
patrimoniul a fost 
înstrainat cu respectarea 
prevederilor legale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exigente de tehnica 
legislativa 
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indiferent de natura acestora. Reintegrarea se face pe baza 
de protocol de predare-primire. 
 
(3) Detinatorii bunurilor prevazute la alineatele (1) si (2), ce 
urmeaza sa fie reintegrate în patrimoniul fundatiilor judetene 
pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, sunt obligati sa 
puna la dispozitia împuternicitilor fundatiilor toate 
documentele referitoare la patrimoniu. Fundatiile judetene 
pentru tineret si a municipiului Bucuresti vor actiona în 
justitie persoanele juridice sau fizice care refuza efectuarea 
procedurii de predare-primire a bunurilor.  
 
 
(4) Justa despagubire se acorda, dupa caz, de catre Guvern.  
 
(5) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor 
imobile apartinând fundatiilor judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti se face în cartile funciare sau în cartile 
de publicitate financiara, cu scutirea de plata a taxelor 
prevazute de lege. 
 
 
(6) Actiunile în justitie formulate de fundatiile judetene pentru 
tineret si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea 
prevederilor alineatelor (1) si (2) sunt scutite de taxa de 
timbru. 
 
(7) Fundatiile pentru tineret pot greva sau înstraina bunurile 
mobile sau imobile finantate total sau partial din fonduri 
publice, prin programe derulate dupa 1989, cu acordul 
ordonatorului de credit al programului respectiv. Procedura de 
grevare sau înstrainare se va face prin licitatie publica, 
conform legislatiei în vigoare. 
 
 

se face pe baza de protocol de predare-primire. 
 
 
(3) Detinatorii bunurilor prevazute la alineatele (1) si (2), ce 
urmeaza sa fie reintegrate în patrimoniul fundatiilor judetene 
pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, sunt obligati sa 
puna la dispozitia împuternicitilor fundatiilor judetene 
pentru tineret sau a municipiului Bucuresti toate 
documentele referitoare la patrimoniu. Fundatiile judetene 
pentru tineret si a municipiului Bucuresti vor actiona în 
justitie persoanele juridice sau fizice care refuza efectuarea 
procedurii de predare-primire a bunurilor.  
 
(4) Se elimina. 
 
(4) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor 
imobile primite în administare sau dobândite de catre  
fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti se face în cartile funciare sau în cartile de 
publicitate financiara, cu scutirea de plata a taxelor 
prevazute de lege. 
 
Text  fara modificari. Prin renumerotare devine alin. (5) 
 
 
 
 
(6) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti pot greva sau înstraina bunurile mobile sau 
imobile finantate total sau partial din fonduri publice, prin 
programe derulate dupa 1989, cu acordul ordonatorului de 
credit al programului respectiv. Procedura de grevare sau 
înstrainare se va face prin licitatie publica, conform 
legislatiei în vigoare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instanta va decide în 
aceasta problema, dupa 
caz. 
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(8) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti nu pot înstraina patrimoniul imobiliar (constructii si 
terenuri) care a apartinut fostelor organizatii judetene ale 
Uniunii Tineretului Comunist. Aceasta prevedere nu vizeaza 
si patrimoniul imobiliar dobândit ulterior. 

(7) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti nu pot înstraina patrimoniul imobiliar - constructii 
si terenuri - care a apartinut fostelor organizatii judetene ale 
Uniunii Tineretului Comunist. Aceasta prevedere nu vizeaza 
si patrimoniul imobiliar dobândit de fundatiile judetene 
pentru tineret sau a municipiului Bucuresti si care nu 
face obiectul prezentei legi. 

Pentru claritatea formei 

27. CAPITOLUL III 
FINANTAREA FUNDATIILOR JUDETENE PENTRU 

TINERET SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI 

Text  fara modificari  

28. Art. 22. 
(1) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti, în conditiile prezentei legi, pot beneficia de sume 
de la bugetul de stat si de la bugetele locale, exclusiv pentru 
finantarea de programe de utilitate publica pentru tineret. 
Aceste sume se asigura pe baza de contracte încheiate între 
fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si 
organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz. 
 
 
(2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul si 
volumul activitatilor specifice, parametrii de realizat, suma 
stabilita pentru finantarea programelor, defalcata pe obiective, 
activitati si naturi de cheltuieli, obligatiile si responsabilitatile 
partilor.  Prevederile contractului au putere deplina pentru cele 
doua parti, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, 
financiar si administrativ. 

Art. 21. 
(1) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti, în conditiile prezentei legi, pot beneficia de sume 
de la bugetul de stat si de la bugetele locale, numai pentru 
finantarea de programe de utilitate publica pentru tineret. 
Aceste sume se asigura pe baza de contracte încheiate între 
fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti 
si organele administratiei publice centrale sau locale, dupa 
caz. 
 
Text  fara modificari 

 

29. Art. 23  
(1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice 
natura ale fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti sunt cuprinse într-un buget anual propriu. 
 
(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se 
face astfel: 

a) potrivit competentelor stabilite în Regulamentul 

Vezi corespunzator art. 23 în varianta Comisiei 
 
 
 

Textul corespunzator, 
cu modificari, se 
regaseste la art. 23 în 
varianta Comisiei, poz. 
31, pentru o mai buna 
sistematizare a materiei. 
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propriu de organizare si functionare al fundatiei judetene 
pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti, pentru 
veniturile proprii, cu respectarea dispozitiilor legale în 
vigoare;  

b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele 
încheiate între parti, pentru sumele acordate de organele 
administratiei publice centrale si locale pentru finantarea 
programelor fundatiei judetene pentru tineret respective sau a 
municipiului Bucuresti. 
 
(3) Bugetul anual, la partea de venituri, cuprinde, dupa caz: 

a) venituri proprii, precum si sume destinate finantarii 
unor programe de utilitate publica pentru tineret;  

b) sume acordate de organele administratiei publice 
centrale si locale pentru finantarea, pe baza de programe, a 
fundatiei judetene pentru tineret respective sau a municipiului 
Bucuresti.  
 
(4) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti pot încheia contracte de împrumut si pot elibera 
titluri de credit, cu condtia ca aceste acte juridice sa fie 
încheiate pentru realizarea obiectului de activitate. 

 
 
 
 

30 Vezi corespunzator art. 27 în varianta initiatorilor Art. 22. Sursele de finantare ale fundatiilor judetene pentru 
tineret si a municipiului Bucuresti provin din: 

a) venituri obtinute din activitati economice realizate 
în legatura cu scopul si obiectul de activitate al 
acestora; 
b) sume destinate finantarii programelor proprii sau 
realizate în colaborare cu Directiile pentru Tineret si 
Sport Judetene, alti ordonatori de credite sau organe 
ale administratiei publice centrale sau locale, dupa 
caz; 
c) donatii, legate si sponsorizari; 
d) alte venituri realizate în conditiile legii,  

            e) sume ramase din exercitiul financiar precedent. 

Textul corespunzator, 
cu modificari, se 
regaseste la art. 27 în 
varianta initiatorilor 
(poz. 35), pentru o mai 
buna sistematizare a 
materiei. 
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31 Vezi corespunzator art. 23 în varianta initiatorilor Art. 23  
(1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice 
natura ale fundatiilor judetene pentru tineret si a 
municipiului Bucuresti sunt cuprinse într-un buget anual 
propriu. 
 
(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se 
face astfel: 

a) potrivit competentelor stabilite în Regulamentul 
intern organizare si functionare al fundatiei judetene pentru 
tineret respective sau a municipiului Bucuresti, pentru 
veniturile proprii, cu respectarea dispozitiilor legale în 
vigoare;  

b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele 
încheiate între parti, pentru sumele acordate de organele 
administratiei publice centrale si locale pentru finantarea 
programelor fundatiei judetene pentru tineret respective sau 
a municipiului Bucuresti. 
 
(3) Bugetul anual, la partea de venituri, cuprinde, dupa caz: 

a) venituri proprii, precum si sume destinate 
finantarii unor programe de utilitate publica pentru tineret;  

b) sume acordate de organele administratiei publice 
centrale si locale pentru finantarea, pe baza de programe, a 
fundatiei judetene pentru tineret respective sau a 
municipiului Bucuresti.  
 
(4) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti pot încheia contracte de împrumut si pot elibera 
titluri de credit, cu condtia ca aceste acte juridice sa fie 
încheiate pentru realizarea obiectului de activitate. 

Textul corespunzator, 
cu modificari, se 
regaseste la art. 23 în 
variana initiatorilor 
(poz. 29). 

32. Art. 24 Veniturile obtinute din activitatea fundatiilor judetene 
pentru tineret si a municipiului Bucuresti, ce se considera a fi 
neeconomice, nu sunt impozabile si includ: 

 

Art. 24 Veniturile obtinute din activitatea fundatiilor 
judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, ce se 
considera a fi neeconomice, nu sunt impozabile, în masura 
în care sunt realizate în conditiile legii, si includ: 

S-au preluat prevederi 
în  vigoare (OG 40 
/1998). 
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a) donatiile si sumele sau bunurile primite prin 
sponsorizare; 

b) dobânzile si dividendele obtinute din plasarea 
disponibilitatilor realizate din asemenea venituri, în conditiile 
legii; 

c) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe 
spectacole; 

d) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la 
bugetele locale; 

e) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate 
în patrimoniul acestora; 

f) venituri realizate din activitati economice directe; 
g) dividendele societatilor comerciale înfiintate 
eventual de fundatiile judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti, în care acestea sunt asociati 
unici; 

            
 
            h) alte venituri în conditiile legii. 

a) donatiile si sumele sau bunurile primite prin 
sponsorizare; 

b) dobânzile si dividendele obtinute din plasarea 
disponibilitatilor realizate din asemenea venituri, în 
conditiile legii; 

c) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe 
spectacole; 

d) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la 
bugetele locale; 

e) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor 
aflate în patrimoniul acestora; 

f) Se elimina; 
g) dividendele societatilor comerciale înfiintate de 
fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti, în care acestea sunt asociati unici, în 
conditiile art. 26 alin. (1), daca sunt folosite 
pentru îndeplinirea scopului fundatiei judetene 
pentru tineret sau a municipiului Bucuresti; 

            h) alte venituri neeconomice realizate în conditiile 
legii. 

33. Art. 25. Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti sunt scutite de impozitul pe profit atunci când 
utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice 
sursa, în scopul realizarii obiectivelor pentru care au fost 
autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, 
precum si pentru cheltuieli de functionare. 

Text fara modificari.  S-au preluat prevederi 
în  vigoare (OG 40 
/1998). 

34. Art. 26  
(1) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti pot înfiinta societati comerciale. Dividendele 
obtinute din activitatile acestor societati comerciale se 
folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului fundatiei.  
 
 
 
 

Art. 26  
(1) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti nu se pot transforma în societati comerciale. 
Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti  
pot înfiinta societati comerciale în nume propriu sau în 
asociere, fara implicarea patrimoniului initial mentionat 
la art. 20 alin (1). Dividendele obtinute din activitatile 
acestor societati comerciale se folosesc obligatoriu pentru 
realizarea scopului fundatiei.  

 
Reglementare necesara 
pentru a garanta 
imposibilitatea 
dispersiei patrimoniului 
initial care face obiectul 
prezentei legi   
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(2) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti pot desfasura orice alte activitati economice directe, 
daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura 
cu scopul principal al fundatiei. 
 
(3) Fondurile rezultate din desfasurarea unor activitati 
economice, civile sau comerciale, vor fi folosite exclusiv 
pentru realizarea scopurilor fundatiei judetene pentru tineret 
respective sau a municipiului Bucuresti.  

 
Text fara modificari 
 
 
 
 
Text fara modificari 

35. Art. 27. Sursele de finantare ale fundatiilor judetene pentru 
tineret si a municipiului Bucuresti provin din: 

a) venituri obtinute din activitati economice realizate 
în legatura cu scopul si obiectul de activitate al 
acestora; 
b) sume destinate finantarii programelor proprii sau 
realizate în colaborare cu Directiile pentru Tineret si 
Sport Judetene, alti ordonatori de credite sau organe 
ale administratiei publice centrale sau locale, dupa caz; 
c) donatii, legate si sponsorizari; 
d) alte venituri în conditiile legii; 

            e) sume ramase din exercitiul financiar precedent. 

Vezi corespunzator art. 22 în varianta Comisiei Textul corespunzator, 
cu modificari, se 
regaseste la art. 22 în 
varianta Comisei (poz. 
30), pentru o mai buna 
sistematizare a materiei. 

36. Art. 28. Structura organizatorica si numarul personalului 
angajat al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti vor fi asfel dimensionate încât salarizarea sa se faca 
numai din veniturile fundatiei. 

Text  fara modificari. Prin renumerotare devine art. 27  

37. Art. 29.  
(1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele 
locale, au dreptul de a verifica modul în care sunt folosite 
fondurile alocate pentru programele derulate de/cu fundatia 
judeteana pentru tineret respectiva sau a municipiului 
Bucuresti. 
 
(2) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti se supun verificarilor financiare potrivit legii si 

Art. 28.  
(1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele 
locale verifica modul în care sunt folosite fondurile alocate 
pentru programele derulate de/cu fundatia judeteana pentru 
tineret respectiva sau a municipiului Bucuresti. 
 
 
(2) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti se supun verificarilor financiare potrivit legii si 
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regulamentelor proprii.  regulamentelor interne de organizare si functionare . 

38. Art. 30.  
(1) Ministerul Tineretului si Sportului, precum si Directiile 
pentru Tineret si Sport Judetene sustin activitatea si 
colaboreaza permanent cu fundatiile judetene pentru tineret si 
a municipiului Bucuresti. 
(2) Organele administatiei publice locale pot colabora cu 
fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, 
în vederea derularii unor programe comune pentru tineret. 

Text  fara modificari. Prin renumerotare devine art. 29  

39. CAPITOLUL IV 
DURATA DE FUNCTIONARE SI DIZOLVAREA 

FUNDATIILOR JUDETENE PENTRU TINERET SI A 
MUNICIPULUI BUCURESTI 

Text  fara modificari.   

40. Art. 31 Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti se constituie pe durata nedeterminata. 

Text  fara modificari. Prin renumerotare devine art. 30  

41. Art. 32.  
(1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti se pot dizolva: 

a) de drept; 
b) prin hotarâre judecatoreasca; 

(2) Fundatiile se dizolva de drept prin imposibilitatea 
întrunirii Adunarii Generale, daca aceasta situatie dureaza mai 
mult de 6 luni de la data la care, potrivit legii, Adunarea 
Generala trebuia întrunita.  
 
 
(3) Fundatiile se dizolva prin hotarâre judecatoreasca, când: 

a) activitatea fundatiei a devenit ilicita sau contrara 
ordinii publice; 
   
            b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace 
ilicite sau contrare ordinii publice; 
            c) când fundatia urmareste un alt scop decât cel pentru 
care s-a constituit. 

Art. 31 
Text  fara modificari 
 
 
 
(2) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului 
Bucuresti se dizolva de drept prin imposibilitatea întrunirii 
Adunarii Generale, daca aceasta situatie dureaza mai mult de 
6 luni de la data la care, potrivit legii, Adunarea Generala 
trebuia întrunita.  
 
(3) Fundatiile se dizolva prin hotarâre judecatoreasca, când: 

a) activitatea fundatiei judetene pentru tineret sau 
a municipiului Bucuresti a devenit ilicita sau contrara 
ordinii publice; 
  b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace 
ilicite sau contrare ordinii publice; 
            c) când fundatia judeteana pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti urmareste un alt scop decât cel 
pentru care s-a constituit. 
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pentru care s-a constituit. 
42. Art. 33. Dupa dizolvarea unei fundatii judetene pentru tineret 

sau a municipiului Bucuresti patrimoniul acesteia intra în 
conservare la stat pâna la înfiintarea unei alte  fundatii 
judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, în 
conditiile prezentei legi. 

Art. 32 Dupa dizolvarea unei fundatii judetene pentru tineret 
sau a municipiului Bucuresti patrimoniul acesteia intra în 
conservare la Ministerul Tineretului si Sportului pâna la 
înfiintarea unei alte  fundatii judetene pentru tineret sau a 
municipiului Bucuresti, în conditiile prezentei legi. 

 

43. TITLUL III 
FUNDATIA NATIONALA PENTRU TINERET 

 
CAPITOLUL I 

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA FUNDATIEI 
NATIONALE PENTRU TINERET 

Text  fara modificari  

44 Vezi corespunzator art. 3, în varianta initiatorilor Art. 33  
(1) Prezenta lege reglementeaza înfiintarea, organizarea si 
functionarea  Fundatiei Nationale pentru Tineret, persoana 
juridica de utilitate publica, de drept privat, autonoma, 
neguvernamentala, nepolitica si fara scop lucrativ. 
 
(2) Fundatia Nationala pentru Tineret are ca scop principal 
administrarea bunurilor, inclusiv fondurile banesti, care s-au 
aflat în patrimoniul central al fostei Uniuni a Tineretului 
Comunist -U.T.C. -, în folosul tinerilor si al structurilor de 
tineret interesate care functioneaza la nivel national, precum 
si elaborarea, organizarea si finantarea de programe specifice 
în domeniul formarii, instruirii si educarii tineretului.  
 
(3) Sediul Fundatiei Nationale pentru Tineret se afla în 
municipiul Bucuresti. 

Textul corespunzator, 
cu modificari, se 
regaseste la art. 3, în 
varianta initiatorilor 
(poz. 5). Repozitionarea 
urmareste o mai buna 
sistematizare a materiei, 
iar modificarile 
reprezinta exigente de 
tehnica legislativa. 

45. Art. 34. Organismele de conducere si control ale Fundatiei 
Nationale pentru Tineret sunt: 

a) Adunarea Generala; 
b) Consiliul de Conducere; 

            c) Comisia de Cenzori. 

Text  fara modificari  
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46. Art. 35. Adunarea Generala este forul suprem de conducere al 
Fundatiei Nationale pentru Tineret din care fac parte, în baza 
liberului consimtamânt, reprezentanti delegati din partea 
fiecarei structuri asociative de tineret de nivel national, cu 
personalitate juridica, care îsi exprima adeziunea la scopurile 
Fundatiei si îndeplineste criteriile de aderare prevazute în 
Regulamentul de aplicare al prezentei legi. 

Art. 35. Adunarea Generala este forul suprem de conducere 
al Fundatiei Nationale pentru Tineret din care fac parte, în 
baza liberului consimtamânt, reprezentanti delegati din 
partea fiecarei structuri de tineret de tip asociativ de nivel 
national, cu personalitate juridica, care îsi exprima adeziunea 
la scopurile Fundatiei si îndeplineste criteriile de aderare 
prevazute în Regulamentul de aplicare a prezentei legi. 

 

47. Art. 36.  
(1) Structurile asociative descrise la art. 35 au dreptul de a 
desemna câte un singur reprezentant delegat cu drept de vot în 
Adunarea Generala a Fundatiei Nationale pentru Tineret. 
 
 
(2) Pentru a se evita cazurile de dubla reprezentare, o structura 
de tineret, de tip federativ sau confederativ, descrisa prin legea 
privitoare la asociatii si fundatii, nu poate fi reprezentata în 
Adunarea Generala, în cazul în care cel putin una din 
structurile sale componente, este deja reprezentata, cu delegat, 
în Adunarea Generala.  
 
(3) La Adunarea Generala a Fundatiei Nationale pentru 
Tineret participa, fara drept de vot, un reprezentant delegat 
din partea Ministerului Tineretului si Sportului si  un 
reprezentant delegat  din partea Secretariatului General al 
Guvernului. 

Art. 36.  
(1) Structurile asociative prevazute la art. 35 au dreptul de a 
desemna câte un singur reprezentant delegat cu drept de vot 
în Adunarea Generala, la data desemnarii, aceste persoane 
având vârsta de cel mult 35 de ani.  
 
(2) O structura de tineret, de tip asociativ, federativ sau 
confederativ, constituita potrivit Ordonatei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, nu poate fi 
reprezentata în Adunarea Generala, în cazul în care cel putin 
una din structurile sale componente, este deja reprezentata, 
cu delegat, în Adunarea Generala.  
 
(3) La Adunarea Generala participa, fara drept de vot, un 
reprezentant delegat din partea Ministerului Tineretului si 
Sportului si  un reprezentant delegat  din partea 
Secretariatului General al Guvernului. 

Pentru rigoarea 
normativa a textului si 
pentru a preciza limita 
de vârsta, dat find 
obiectul prezentei legi 
 
 
 
  

48. Art. 37. Adunarea Generala a Fundatiei Nationale pentru 
Tineret are urmatoarele atributii: 
 a) alege si revoca membrii Consiliului de Conducere 
pe functii; 
 b) alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori pe 
functii; 

c) aproba si modifica Regulamentul de organizare si 
functionare;   

 d) aproba Planul strategic privind programele si 
activitatile Fundatiei; 

Art. 37. Adunarea Generala a Fundatiei Nationale pentru 
Tineret are urmatoarele atributii  principale: 
 a) alege si revoca membrii Consiliului de Conducere 
pe functii; 
 b) alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori pe 
functii; 

c) aproba si modifica Regulamentul intern de 
organizare si functionare,  în limitele legii;   

 d) aproba Planul strategic privind programele si 
activitatile Fundatiei Nationale pentru Tineret; 

Adunarea Generala are 
si alte atributii, potrivit 
lit. j) 
 
 
 
Tehnica legislativa 
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 e) aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Fundatiei; 
 
f) aproba Raportul anual de activitate al Consiliului de 
Conducere si executia  Bugetului de venituri si 
cheltuieli; 
g) aproba Raportul anual al Comisiei de Cenzori cu 
privire la executia Bugetului de venituri si cheltuieli; 

 h) aproba investitiile propuse de Consiliul de 
Conducere; 

i) stabileste, dupa caz, indemnizatii pentru membrii 
Consiliului de Conducere si ai Comisiei de Cenzori; 

         j) exercita orice alte atributii prevazute în lege sau în 
Regulamentul de organizare si functionare.  

 e) aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al 
Fundatiei nationale pentru Tineret; 

f) aproba Raportul anual de activitate al Consiliului 
de Conducere si executia  Bugetului de venituri si 
cheltuieli; 
g) aproba Raportul anual al Comisiei de Cenzori cu 
privire la executia Bugetului de venituri si cheltuieli; 

 h) aproba investitiile propuse de Consiliul de 
Conducere; 

i) stabileste, dupa caz, indemnizatii pentru membrii 
Consiliului de Conducere si ai Comisiei de Cenzori; 

            j) exercita orice alte atributii prevazute în lege sau în 
Regulamentul intern de organizare si functionares 
            k) Text nou:  
           “colaboreaza cu fundatiile judetene pentru tineret 
si a municipiului Bucuresti, cu alte structuri de tineret de 
tip asociativ, cu Ministerul Tineretului si Sportului si cu 
institutii specializate în domeniu;”    

49. Art. 38.  
(1) Adunarea Generala a Fundatiei Nationale pentru 
Tineret se întruneste o data pe an, sau ori de câte ori este 
necesar, la solicitarea Consiliului de Conducere sau la cererea 
a cel putin 1/3 din membrii sai. 
 
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, convocarile Adunarilor 
Generale se vor face cu cel putin 30 zile înaintea desfasurarii 
acestora si vor fi însotite de cel putin doua anunturi în presa 
centrala. 
 
(3) Adunarea Generala se considera legal întrunita, la prima 
convocare, numai în prezenta a cel putin 2/3 din totalul 
membrilor sai. În situatia în care nu se întruneste cvorumul 
necesar, se va face o noua convocare, în termen de maxim 15 
zile. În acest caz, Adunarea Generala se considera legal 
întrunita, indiferent de numarul reprezentantilor delegati 

Art. 38.  
(1) Adunarea Generala se întruneste o data pe an, sau ori de 
câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului de Conducere 
sau la cererea a cel putin 1/3 din membrii Adunarii 
Generale. 
 
Text fara modificari 
 
 
 
 
Text  fara modificari 
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prezenti. 
 
(4) Alte reguli privind organizarea si functionarea Adunarii 
Generale se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al legii si 
prin Regulamentul de organizare si functionare. 

 
 
(4) Alte reguli privind organizarea si functionarea Adunarii 
Generale se stabilesc prin Regulamentul de aplicare a 
prezentei legi si prin Regulamentul intern de organizare si 
functionare. 

 
 
Din motive de tehnica 
legislativa 
 

50. Art. 39.  
(1) Hotarârile  Adunarii Generale a Fundatiei Nationale 
pentru Tineret se adopta cu majoritatea simpla a 
reprezentantilor delegati cu drept de vot prezenti.  
 
(2) Dispozitiile art. 9, alin. (2), (3) si (4) se aplica în mod 
corespunzator.  

Art. 39.  
(1) Hotarârile  Adunarii Generale se adopta cu majoritatea 
simpla a reprezentantilor delegati cu drept de vot prezenti.  
 
(2) Dispozitiile art. 8, alin. (2), (3) si (4) se aplica în mod 
corespunzator. 

 

51. Art. 40.  
(1) Adunarea Generala alege, prin vot secret, dintre 
reprezentantii delegati,  un organism numit Consiliul de 
Conducere, alcatuit din 3-13 membri, astfel: 

 -    presedinte; 
- vicepresedinte; 
- secretar; 
- membri. 

 
(2) Mandatul Consiliului de Conducere este de 2(doi) ani. 

Art. 40.  
(1) Adunarea Generala alege, prin vot secret, dintre 
reprezentantii delegati,  un organism numit Consiliul de 
Conducere, alcatuit din 5-13 membri, astfel: 

 -    presedinte; 
- vicepresedinte; 
- secretar; 
- membri. 

 
(2) Mandatul Consiliului de Conducere este de doi ani. 

 

52. Art. 41.  Consiliul de Conducere are urmatoarele atributii: 
a) asigura conducerea fundatiei între întrunirile 
Adunarii Generale; 
 
b) urmareste si pune în aplicare hotarârile Adunarii 

Generale; 
c) propune Adunarii Generale, spre aprobare, Planul 
strategic privind programele si activitatile Fundatiei; 
 
d) asigura buna administrare si integritatea 

patrimoniului Fundatiei;  
e) organizeaza si asigura conducerea contabilitatii 

Art. 41.  Consiliul de Conducere are urmatoarele atributii 
potrivit: 

a) asigura conducerea Fundatiei Nationale pentru 
Tineret între întrunirile Adunarii Generale; 
b) urmareste si pune în aplicare hotarârile Adunarii 

Generale; 
c) propune Adunarii Generale, spre aprobare, Planul 
strategic privind programele si activitatile Fundatiei 
Nationale pentru Tineret; 
d) asigura buna administrare si integritatea 

patrimoniului Fundatiei Nationale pentru Tineret;  
e) organizeaza si asigura conducerea contabilitatii 

Consiliul de Conducere 
are si alte atributii, 
potrivit lit. m) 
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valorilor si a operatiunilor financiar-patrimoniale ale 
Fundatiei, potrivit normelor legale;  
 
f) prezinta Adunarii Generale Raportul anual propriu 
de activitate si executia Bugetului de venituri si 
cheltuieli al Fundatiei; 
g) propune Adunarii Generale, spre aprobare, Bugetul 
de venituri si cheltuieli al Fundatiei; 
 
h) stabileste sumele alocate de Fundatie pentru 
sustinerea programelor proprii sau pentru sprijinirea 
structurilor de tineret, în realizarea programelor 
acestora; 
i) hotaraste asupa organigramei si statutului de 
functiuni al personalului salarizat al Fundatiei; 
 
j) aproba grila de salarizare pentru personalul angajat 

al Fundatiei; 
 
k) reprezinta Fundatia în relatiile cu terte institutii si 
structuri din tara sau strainatate;  
l) hotaraste cu privire la stabilirea de raporturi ale 
Fundatiei cu organele de stat sau serviciile 
descentralizate ale acestora; 
m) are drept de control, conform legii si 
Regulamentului de organizare si functionare, în toate 
compartimentele de activitate ale Fundatiei; 

           
           n) exercita alte atributii care îi sunt delegate de catre 
Adunarea Generala, prevazute în lege sau în Regulamentul de 
organizare si functionare. 

valorilor si a operatiunilor financiar-patrimoniale ale 
Fundatiei Nationale pentru Tineret, potrivit 
normelor legale;  
f) prezinta Adunarii Generale Raportul anual propriu 
de activitate si executia Bugetului de venituri si 
cheltuieli al Fundatiei Nationale pentru Tineret; 
g) propune Adunarii Generale, spre aprobare, 
Bugetul de venituri si cheltuieli al Fundatiei 
Nationale pentru Tineret; 
h) stabileste sumele alocate de Fundatia Nationala 
pentru Tineret pentru sustinerea programelor 
proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret, în 
realizarea programelor acestora; 
i) hotaraste asupa organigramei si statutului de 
functiuni al personalului salarizat al Fundatiei 
Nationale pentru Tineret; 
j) aproba grila de salarizare pentru consiliul de 
administratie si pentru personalul angajat al Fundatiei 
Nationale pentru Tineret; 
k) Se elimina si se renumeroteaza corespunzator; 
 
k) hotaraste cu privire la stabilirea de raporturi ale 
Fundatiei Nationale pentru Tineret cu organele de 
stat sau serviciile descentralizate ale acestora; 
l) are drept de control, conform legii si 
Regulamentului intern de organizare si functionare, 
în toate compartimentele de activitate ale Fundatiei 
Natinale pentru Tineret; 

            m) exercita alte atributii care îi sunt delegate de catre 
Adunarea Generala, prevazute în lege sau în Regulamentul 
intern de organizare si functionare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apare la atributiile 
presedintelui 
 
 
Exigente de tehnica 
legislativa 

53. Art. 42.  
(1) În vederea alegerii membrilor Consiliului de Conducere, 
fiecare structura de tineret, cu drept de reprezentare în 
Adunarea Generala, poate depune o singura candidatura. 
Candidatura va fi însotita de recomandarea structurii pe care o 

Text fara modificari 
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Candidatura va fi însotita de recomandarea structurii pe care o 
reprezinta si de un curriculum vitae. 
 
(2) Dispozitiile art. 12  alin. (2), (3), (4), (5) si (6) se aplica în 
mod corespunzator.  

 
 
 
(2) Dispozitiile art. 11  alin. (2), (3), (4), (5) si (6) se aplica 
în mod corespunzator. 

54. Art. 43. Organismele de conducere ale Fundatiei Nationale 
pentru Tineret nu au dreptul ca, prin deciziile si hotarârile lor, 
sa se implice în activitatea interna a structurilor de tineret 
reprezentate în cadrul Adunarii Generale.  

Art. 43. Organismele de conducere ale Fundatiei Nationale 
pentru Tineret nu au dreptul ca, prin deciziile si hotarârile 
lor, sa se implice în activitatea interna a structurilor de 
tineret de tip asociativ reprezentate în cadrul Adunarii 
Generale, cu exceptia cazului în care se aduce atingere, 
direct sau indirect, îndeplinirii scopului Fundatiei 
Nationale pentru Tineret. 

 

55. Art. 44.   
(1) Comisia de Cenzori exercita controlul financiar intern al 
Fundatiei,  supravegheaza si controleaza activitatile contabile 
si verifica modul de administrare a întregului patrimoniu, în 
conditiile legii. 
 
(2) Dispozitiile art. 14  alin. (2) si (3) -se aplica în mod 
corespunzator. 

Text  fara modificari 
 
 
 
 
 
(2) Dispozitiile art. 13  alin. (2) si (3) -se aplica în mod 
corespunzator. 

 

56. Art. 45. Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii: 
 
a) verifica modul în care este administrat patrimoniul 
Fundatiei; 
b) întocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului de 
Conducere si/sau Adunarii Generale, dupa caz; 
 
c) întocmeste si propune Adunarii Generale Raportul 
anual propriu cu privire la executia Bugetului de 
venituri si cheltuieli al Fundatiei; 
 
d) poate participa la sedintele Adunarii Generale sau 
Consiliului de Conducere, fara drept de vot; 

            e) îndeplineste orice alte atributii prevazute în lege, în 
Regulamentul de organizare si functionare al Fundatiei sau 

Art. 45. Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii 
principale: 

a) verifica modul în care este administrat patrimoniul 
Fundatiei Nationale pentru Tineret; 
b) întocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului de 
Conducere la solicitarea acestuia si/sau Adunarii 
Generale, dupa caz; 
c) întocmeste si propune Adunarii Generale Raportul 
anual propriu cu privire la executia Bugetului de 
venituri si cheltuieli al Fundatiei Nationale pentru 
Tineret; 
d) poate participa la sedintele Adunarii Generale sau 
Consiliului de Conducere, fara drept de vot; 

            e) îndeplineste orice alte atributii prevazute în lege, 
în Regulamentului intern de organizare si functionare sau 

Comisia de Cenzori are 
si alte atributi, potrivit 
lit. e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exigenta de tehnica 
legislativa 
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stabilite de catre Adunarea Generala. stabilite de catre Adunarea Generala. 

57. Art. 46. Normele de alegere, procedurile de convocare si 
atributiile specifice ale membrilor, precum si alte reguli 
privind organizarea si functionarea Comisiei de Cenzori se 
stabilesc prin Regulamentul de aplicare a legii si prin 
Regulamentul de organizare si functionare. 

Art. 46. Normele de alegere, procedurile de convocare si 
atributiile specifice ale membrilor, precum si alte reguli 
privind organizarea si functionarea Comisiei de Cenzori se 
stabilesc prin Regulamentul de aplicare a prezentei legi si 
prin Regulamentul intern de organizare si functionare. 

Exigenta de tehnica 
legislativa 

58. Art. 47. Presedintele Fundatiei Nationale pentru Tineret este 
ales de Adunarea Generala, dintre reprezentantii delegati cu 
drept de vot si are urmatoarele atributii: 

a) reprezinta Fundatia în raporturile cu persoanele 
fizice sau juridice din tara si din strainatate; 
 
b) informeaza Adunarea Generala referitor la 
activitatea Consiliului de Conducere; 
c) are drept de control în toate domeniile de activitate 
ale Fundatiei, conform Regulamentului de organizare 
si functionare; 

 d) conduce lucrarile Adunarii Generale si ale 
Consiliului de Conducere; 

e) semneaza hotarârile Adunarii Generale si ale 
Consiliului de Conducere;  
          f) îndeplineste orice alte atributii care reies din lege sau 
din Regulamentul de organizare si functionare al Fundatiei. 

Art. 47. Presedintele Fundatiei Nationale pentru Tineret este 
ales de Adunarea Generala, dintre reprezentantii delegati cu 
drept de vot si are urmatoarele atributii  principale: 

a) reprezinta Fundatia Nationala pentru Tineret în 
raporturile cu persoanele fizice sau juridice din tara si 
din strainatate; 
b) informeaza Adunarea Generala referitor la 
activitatea Consiliului de Conducere; 
c) are drept de control în toate domeniile de activitate 
ale Fundatiei Nationale pentru Tineret, conform 
Regulamentului intern de organizare si functionare; 

 d) conduce lucrarile Adunarii Generale si ale 
Consiliului de Conducere; 

e) semneaza hotarârile Adunarii Generale si ale 
Consiliului de Conducere;  
          f) îndeplineste orice alte atributii care reies din lege 
sau din Regulamentul intern de organizare si functionare. 

Exigente de tehnica 
legislativa 

59. Art. 48. În cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor de catre 
presedintele Fundatiei, Consiliul de Conducere transfera 
competentele acestuia catre vicepresedinte sau, în cazuri 
exceptionale, catre un alt membru al Consiliului de 
Conducere. 

Art. 48. În cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor de 
catre presedinte, Consiliul de Conducere transfera 
competentele acestuia catre vicepresedinte sau, în cazuri 
exceptionale, catre un alt membru al Consiliului de 
Conducere. 

 

60. Art. 49. Membrii Consiliului de Conducere primesc atributii 
specifice, stabilite de catre Adunarea Generala si prin 
Regulamentul de organizare si functionare. 

Art. 49. Membrii Consiliului de Conducere primesc atributii 
specifice, stabilite de catre Adunarea Generala si prin 
Regulamentul intern de organizare si functionare. 

Exigenta de tehnica 
legislativa 

61. CAPITOLUL II 
PATRIMONIUL FUNDATIEI NATIONALE PENTRU 

TINERET    

Text  fara modificari  
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62. Art. 50.  
(1) Patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret se 
constituie din totalitatea imobilelor (constructii si terenuri), 
inclusiv fondurile banesti si baza materiala  care au apartinut 
fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel central, precum 
si din imobilele si fondurile materiale si  financiare dobândite 
în timpul functionarii Fundatiei. 
 
(2) Patrimoniul prevazut la alin. (1) este administrat în folosul 
tinerilor si al structurilor de tineret de nivel national interesate, 
cu exceptia organizatiilor de tineret ce apartin partidelor si 
formatiunilor politice constituite conform Legii nr. 27/1996. 
 
 
(3) Fundatia Nationala pentru Tineret are organisme proprii de 
administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului, 
constituite conform legii sau înfiintate prin Regulamentul de 
organizare si functionare. 
 
(4) În cazul în care, din motive obiective, bunurile mentionate 
la alin. (1) nu pot fi folosite, sau nu exista, Secretariatul 
General al Guvernului este obligat sa asigure gratuit, în 
termen de 120 zile de la data publicarii prezentei legi, un 
sediu corespunzator desfasurarii activitatii Fundatiei Nationale 
pentru Tineret. 

Art. 50.  
(1) Patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret se 
constituie din totalitatea imobilelor - constructii si terenuri -,  
din fonduri banesti si alte active care au apartinut fostei 
Uniuni a Tineretului Comunist la nivel central,  precum si 
din imobilele si fondurile materiale si  financiare dobândite 
în timpul functionarii Fundatiei Nationale pentru Tineret. 
 
(2) Patrimoniul prevazut la alin. (1) este administrat în 
folosul tinerilor si al structurilor de tineret de nivel national 
interesate, cu exceptia organizatiilor de tineret ce apartin 
partidelor si formatiunilor politice constituite conform Legii 
partidelor politice nr. 27/1996. 
 
(3) Fundatia Nationala pentru Tineret are organisme proprii 
de administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului, 
constituite conform legii sau înfiintate prin Regulamentul 
intern de organizare si functionare. 
 
Text fara modificari 

 
 
 
 
 
 
 
Exigente de tehnica 
legislativa 

63. Art. 51.  
(1) Patrimoniul aflat la data de 22 decembrie 1989 în posesia 
fostei  Uniuni a Tineretului Comunist la nivel central, se 
integreaza în patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret, 
ce se constituie ca succesor în drepturi, conform prezentei 
legi. Secretariatul General al Guvernului este responsabil 
pentru preluarea de catre Fundatia Nationala pentru Tineret a 
acestui patrimoniu, în bune conditii, conform procedurilor 
stabilite prin Regulamentul de aplicare al legii. 
 

Art. 51.  
(1) Patrimoniul aflat la data de 22 decembrie 1989 în posesia 
fostei  Uniuni a Tineretului Comunist la nivel central, cu 
exceptia situatiei în care el a capatat o alta destinatie cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, se integreaza în 
patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret, ce se 
constituie ca succesor în drepturi, conform prezentei legi. 
Secretariatul General al Guvernului este responsabil pentru 
preluarea de catre Fundatia Nationala pentru Tineret a 
acestui patrimoniu, în bune conditii, conform procedurilor 

Se elimina de la 
aplicarea acestei 
proceduri cazurile 
potentale în care 
patrimoniul a fost 
înstrainat cu respectarea 
prevederilor legale 
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(2) Bunurile precizate la art. 50, alin (1),  care, conform unor 
acte normative, au trecut în patrimoniul altor persoane 
juridice, indiferent de natura acestora, se integreaza în 
patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret, pe baza de 
protocol de predare-primire. 
 
 
(3) Detinatorii bunurilor prevazute la alin. (1), ce urmeaza sa 
fie integrate în patrimoniul Fundatiei Nationale pentru 
Tineret, sunt obligati sa puna la dispozitia împuternicitilor 
Fundatiei toate documentele referitoare la patrimoniu. 
Fundatia Natioanala pentru Tineret va actiona în justitie 
persoanele juridice sau fizice care refuza efectuarea procedurii 
de predare-primire a bunurilor.  
 
(4) Dispozitiile art. 21, alin (4), (5), (6), (7) si (8), se aplica în 
mod corespunzator  si pentru Fundatia Nationala pentru 
Tineret. 

stabilite prin Regulamentul de aplicare a prezentei legi. 
 
(2) Bunurile precizate la art. 50, alin (1),  care au trecut în 
patrimoniul altor persoane juridice sau fizice, indiferent de 
natura acestora, se integreaza în patrimoniul Fundatiei 
Nationale pentru Tineret, pe baza de protocol de predare-
primire. 
 
 
Text fara modificari 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Dispozitiile art. 20, alin (4), (5), (6), si (7), se aplica în 
mod corespunzator  si pentru Fundatia Nationala pentru 
Tineret. 

64. CAPITOLUL III 
FINANTAREA FUNDATIEI NATIONALE PENTRU 

TINERET 

Text  fara modificari  

65. Art. 52 
(1) Fundatia Nationala pentru Tineret, în conditiile prezentei 
legi, poate beneficia de sume de la bugetul de stat si de la 
bugetele locale, exclusiv pentru finantarea de programe de 
utilitate publica pentru tineret. Aceste sume se asigura pe baza 
de contracte încheiate între Fundatia Nationala pentru Tineret 
si organele administratiei publice centrale sau locale, dupa 
caz. 
 
(2) Dispozitiile art. 22, alin. (2) se aplica în mod 
corespunzator. 

Art. 52 
(1) Fundatia Nationala pentru Tineret, în conditiile prezentei 
legi, poate beneficia de sume de la bugetul de stat si de la 
bugetele locale, numai pentru finantarea de programe de 
utilitate publica pentru tineret. Aceste sume se asigura pe 
baza de contracte încheiate între Fundatia Nationala pentru 
Tineret si organele administratiei publice centrale sau locale, 
dupa caz. 
 
(2) Dispozitiile art. 21, alin. (2) se aplica în mod 
corespunzator. 
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66. Art. 53  
(1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice 
natura ale Fundatiei Nationale pentru Tineret sunt cuprinse 
într-un buget anual propriu. 
 
(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se 
face conform dispozitiilor prevazute la art. 23, alin (2).  
 
(3) Dispozitiile art. 23, alin. (3) si (4) se aplica în mod 
corespunzator.  

Vezi corespunzator art. 54 în varianta Comisiei  
 

Textul corespunzator, 
fara modificari, se 
regaseste la art. 54 (poz. 
68) în varianta 
Comisiei. 

67 Vezi corespunzator art. 57 în varianta initiatorilor Art. 53. Sursele de finantare ale Fundatiei Nationale pentru 
Tineret provin din: 

a) venituri obtinute din activitati economice realizate 
în legatura cu scopul si obiectul de activitate al 
acesteia; 
b) sume destinate finantarii programelor proprii sau 
realizate în colaborare cu Ministerul Tineretului si 
Sportului, alti ordonatori de credite sau organe ale 
administratiei publice centrale sau locale, dupa caz; 

 c) donatii, legate si sponsorizari; 
 d) alte venituri realizate în conditiile legii; 

            e) sume ramase din exercitiul financiar precedent. 

Textul corespunzator, 
cu modificari, se 
regaseste la art. 57 (poz. 
72) în varianta 
initiatorilor. 
Pentru o mai buna 
sistematizare a materiei. 

68 Vezi corespunzator art. 53 în varianta initiatorilor Art. 54  
(1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice 
natura ale Fundatiei Nationale pentru Tineret sunt cuprinse 
într-un buget anual propriu. 
 
(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se 
face conform dispozitiilor prevazute la art. 23, alin (2).  
 
(3) Dispozitiile art. 23, alin. (3) si (4) se aplica în mod 
corespunzator. 

Textul corespunzator, 
fara modificari, se 
regaseste la art. 53 (poz. 
66) în varianta 
initiatorilor. 

69. Art. 54 Veniturile obtinute din activitatea Fundatiei Nationale 
pentru Tineret, ce se considera a fi  neeconomice, nu sunt 
impozabile si includ: 

Art. 55 Veniturile obtinute din activitatea Fundatiei 
Nationale pentru Tineret, ce se considera a fi  neeconomice, 
nu sunt impozabile, în masura în care sunt realizate în 

S-au preluat prevederi 
în  vigoare (OG 40 
/1998). 
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a) donatiile si sumele sau bunurile primite prin 

sponsorizare; 
b) dobânzile si dividendele obtinute din plasarea 
disponibilitatilor realizate din asemenea venituri, în 
conditiile legii; 
c) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe 

spectacole; 
d) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la 

bugetele locale; 
e) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate 

în patrimoniul acesteia; 
f) venituri realizate din activitati economice directe; 
g) dividendele societatilor comerciale înfiintate 
eventual de Fundatia Nationala pentru Tineret în care 
aceasta este asociat unic; 

            
 
            h) alte venituri în conditiile legii. 

conditiile legii, si includ: 
a) donatiile si sumele sau bunurile primite prin 

sponsorizare; 
b) dobânzile si dividendele obtinute din plasarea 
disponibilitatilor realizate din asemenea venituri, în 
conditiile legii; 
c) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe 

spectacole; 
d) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la 

bugetele locale; 
e) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor 

aflate în patrimoniul acesteia; 
f) Se elimina; 
g) dividendele societatilor comerciale înfiintate 
eventual de Fundatia Nationala pentru Tineret în care 
aceasta este asociat unic, în conditiile art. 57 alin 
(1), daca sunt folosite pentru îndeplinirea scopului 
Fundatiei Nationale pentru Tineret; 

           h) alte venituri neeconomice realizate în conditiile 
legii. 

70. Art. 55. Fundatia Nationala pentru Tineret este scutita de 
impozitul pe profit atunci când utilizeaza cel putin 80% din 
veniturile obtinute din orice sursa, în scopul realizarii 
obiectivelor pentru care a fost autorizata, inclusiv pentru 
cheltuieli de investitii si dotari, precum si pentru cheltuieli de 
functionare. 

Se renumeroteaza devenind art. 56. Text fara modificari. S-au preluat prevederi 
în  vigoare (OG 40 
/1998). 

71. Art. 56. Fundatia Nationala pentru Tineret poate înfiinta 
societati comerciale. Dispozitiile prevazute la art. 26, alin (1) 
(2) si (3) se aplica în mod corespunzator. 

Art. 57. Fundatia Nationala pentru Tineret nu se poate 
transforma în societate comerciala. Fundatia Nationala 
pentru Tineret poate înfiinta societati comerciale în nume 
propriu sau în asociere, fara implicarea patrimoniului 
initial mentionat la art. 51 alin. (1). Dispozitiile prevazute 
la art. 26, alin (1) (2) si (3) se aplica în mod corespunzator. 

Reglementare necesara 
pentru a garanta 
imposibilitatea 
dispersiei patrimoniului 
initial care face obiectul 
prezentei legi. 

72. Art. 57. Sursele de finantare ale Fundatiei Nationale pentru 
Tineret provin din: 

e) venituri obtinute din activitati economice realizate 

Vezi corespunzator art. 53 în varianta Comisiei Textul corespunzator, 
cu modificari, se 
regaseste la art. 53 în 
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în legatura cu scopul si obiectul de activitate al 
acesteia; 

b) sume destinate finantarii programelor proprii sau 
realizate în colaborare cu Ministerul Tineretului si 
Sportului, alti ordonatori de credite sau organe ale 
administratiei publice centrale sau locale, dupa caz; 

 c) donatii, legate si sponsorizari; 
 d) alte venituri în conditiile legii; 

            e) sume ramase din exercitiul financiar precedent. 

varianta Comisiei (poz. 
67) pentru o mai buna 
sistematizare a materiei. 
Este util ca art. care 
reglementeaza sursele 
de finantare sa fie situat 
înaintea celui care 
stabileste unde se 
cuprind respectivele 
venituri. 

73. Art. 58. Structura organizatorica si numarul personalului 
angajat al Fundatiei Nationale pentru Tineret vor fi astfel 
dimensionate încât salarizarea sa se faca numai din veniturile 
Fundatiei. 

Text  fara modificari  

74. Art. 59.  
(1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele 
locale au dreptul de a verifica modul în care sunt folosite 
fondurile alocate pentru programele derulate de/cu Fundatia 
Nationala pentru Tineret. 
 
(2) Fundatia Nationala pentru Tineret se supune verificarilor 
financiare potrivit legii si regulamentelor proprii.  

Art. 59.  
(1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele 
locale verifica modul în care sunt folosite fondurile alocate 
pentru programele derulate de/cu Fundatia Nationala pentru 
Tineret. 
 
(2) Fundatia Nationala pentru Tineret se supune verificarilor 
financiare potrivit legii si Regulamentului intern de 
organizare si functionare . 

 

75. Art. 60. Ministerul Tineretului si Sportului sustine activitatea 
Fundatiei Nationale pentru Tineret si colaboreaza permanent 
cu aceasta. 

Text  fara modificari  

76. CAPITOLUL IV 
DURATA DE FUNCTIONARE SI DIZOLVAREA 
FUNDATIEI NATIONALE PENTRU TINERET  

Text  fara modificari  

77. Art. 61 Fundatia Nationala pentru Tineret se  constituie pe 
durata nedeterminata. 

Text  fara modificari  

78. Art. 62.  
(1) Fundatia Nationala pentru Tineret se poate dizolva: 

a) de drept; 

 
Text  fara modificari 
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b) prin hotarâre judecatoreasca; 
(2) Dispozitiile art. 32, alin. (2) si (3) se aplica în mod 
corespunzator. 

 
(2) Dispozitiile art. 31, alin. (2) si (3) se aplica în mod 
corespunzator. 
 

79. Art. 62.  
(1) Fundatia Nationala pentru Tineret se poate dizolva: 

a) de drept; 
b) prin hotarâre judecatoreasca; 

(2) Dispozitiile art. 32, alin. (2) si (3) se aplica în mod 
corespunzator. 

 
Text  fara modificari 
 
 
(2) Dispozitiile art. 31, alin. (2) si (3) se aplica în mod 
corespunzator. 

 

80. Art. 63. Dupa dizolvarea Fundatiei Nationale pentru Tineret 
patrimoniul acesteia intra în conservare la stat pâna la 
reînfiintarea unei alte Fundatii Nationale pentru Tineret, în 
conditiile prezentei legi. 

Art. 63. Dupa dizolvarea Fundatiei Nationale pentru Tineret 
patrimoniul acesteia intra în conservare la Ministerul 
Tineretului si Sportului pâna la reînfiintarea unei alte 
Fundatii Nationale pentru Tineret, în conditiile prezentei 
legi. 

 

81. TITLUL IV 
DISPOZTII TRANZITORII SI FINALE 

Text  fara modificari  

82. Art. 64. Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti, constituite pâna la data intrarii în vigoare a 
prezentei legi, în conditiile Decretului-Lege nr. 150/1990, îsi 
pastreaza personalitatea juridica legal dobândita. Acestor 
fundatii li se aplica, de la data intrarii în vigoare a prezentei 
legi, regimul juridic prevazut de aceasta. 

Art. 64. Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului 
Bucuresti, constituite pâna la data intrarii în vigoare a 
prezentei legi, în conditiile Decretului-Lege nr. 150/1990 
privind înfiintarea fundatiilor pentru tineret, îsi pastreaza 
personalitatea juridica legal dobândita. Acestor fundatii li se 
aplica, de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, regimul 
juridic prevazut de aceasta. 

Exigenta de tehnica 
legislativa 

83. Art. 65.  
(1) Patrimoniul care a apartinut  fostei Uniuni a Tineretului 
Comunist (U.T.C.) si care face obiectul prezentei legi este 
prevazut în anexa.  
 
(2) Anexa este întocmita de o comisie a carei înfiintare, 
componenta si atributii sunt stabilite prin Hotarâre de Guvern, 
adoptata în termen de maxim 20 zile de la data publicarii în 
Monitorul Oficial a prezentei legi.   
 

Art. 65.  
(1) Patrimoniul care a apartinut  fostei Uniuni a Tineretului 
Comunist -U.T.C.- si care face obiectul prezentei legi, este 
prevazut în anexa.  
 
Text fara modificari 
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(3) Comisia va întocmi anexa la prezenta lege în termen de 
100 de zile de la data publicarii Hotarârii de Guvern în baza 
careia s-a constituit.   

Text fara modificari 

84. Art. 66. În termen de 90 de zile de la data publicarii în 
Monitorul Oficial a Legii privind reglementarea situatiei 
juridice si a administrarii patrimoniului fostei Uniuni a 
Tineretului Comunist, Ministerul Tineretului si Sportului 
elaboreaza Regulamentul de punere în aplicare a dispozitiilor 
prezentei legi.  

Art. 66. În termen de 90 de zile de la data publicarii în 
Monitorul Oficial a Legii, Ministerul Tineretului si Sportului 
elaboreaza Regulamentul de punere în aplicare a 
dispozitiilor prezentei legi. 

Eliminarea pe motiv de 
redundanta 

85. Art. 67. 
(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 
privind reglementarea situatiei juridice si a administrarii 
patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist, 
fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, 
se vor organiza sau reorganiza, dupa caz, potrivit prevederilor 
prezentei legi. 
(2) Termenul prevazut la alin (1) se aplica în mod 
corespunzator si pentru Fundatia Nationala pentru Tineret. 

Art. 67. 
(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii, 
fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, 
se vor organiza sau reorganiza, dupa caz, potrivit 
prevederilor prezentei legi. 
 
 
Text fara modificari 

Eliminarea pe motiv de 
redundanta 

86. Art. 68. Dispozitiile Decretului nr. 31/1954, privind 
persoanele fizice si persoanele juridice se aplica în mod 
corespunzator si fundatiilor judetene pentru tineret si a 
municipiului Bucuresti, precum si Fundatiei Nationale pentru 
Tineret, cu exceptia acelor dispozitii care sunt contrare 
reglementarilor stabilite prin prezenta lege.  

Text  fara modificari  

87. Art. 69. Prezenta lege intra în vigoare în termen de 120 de 
zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. La aceeasi data se abroga orice alta dispozitie 
contrara.  

Text  fara modificari  

   
PRESEDINTE             SECRETAR  

Prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu         Prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu 
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