
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
Art. I. – Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, cu modificările 

ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

1. La Capitolul III, titlul Secţiunii a 2-a va avea următorul 

cuprins: 

„Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi 

Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret” 
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2. Articolul 14 va avea următorul cuprins: 

„Art. 14. – (1) Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret 

este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, autonomă, 

neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, a cărei adunare 

generală este constituită din reprezentanţii fundaţiilor judeţene pentru 

tineret şi a municipiului Bucureşti. 

(2) Patrimoniul Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru 

Tineret este constituit din 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, precum şi din imobilele, 

fondurile materiale şi financiare dobândite în timpul funcţionării sale. 

(3) Sediul Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret se 

află în municipiul Bucureşti. 

(4) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte prevederi 

privind Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret se stabilesc prin 

regulamentul intern de organizare şi funcţionare, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare.” 

 

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 din  

29 ianuarie 2007 la Biroul notarial CONFIDES, se va reorganiza potrivit 

prevederilor prezentei legi, schimbându-şi denumirea în Consiliul 

Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 8 octombrie 2008, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Eugen Nicolicea 


