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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa privind dizolvarea fundatiilor pentru 

tineret si abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 si art.l3 §i 

14 din Legea nr.350/2006 (b307/2.06.2020)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind dizolvarea fundatiilor pentru tineret ^i 

abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 ^i art.l3 ^i 14 din Legea 

nr.350/2006 (6307/2.06.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i funclionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in sedinta din data de 11.06.2020, 

desfa^urata online, conform prevederilor Hot^arii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 
Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

> 1 reprezentant al partii patronale §i 7 reprezentanti ai asocialiilor §i ftindaliilor 

neguvemamentale ale societalii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului 
de act normativ;

> 2 reprezentanli ai p^ii patronale §i 7 reprezentanti ai asociatiilor §i fundatiilor 

neguvemamentale ale societatii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului 
de act normativ, cu urmatoarele observapi:
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• patrimoniul sa fie preluat conform regimului juridic actual, astfel ca numai bunurile 

aflate in proprietatea fimdatiilor pentru tineret care sunt de uz sau utilitate publica sa intre 

in domeniul public, celelalte bunuri put^d fi gestionate de catre autorita^ile publice in 

regim de drept comun;

• IMM-urile care au contracte de iocatiune in vigoare sa-§i pastreze investitiile realizate. 

precum dreptul de a avea preemtiune la intocmirea de noi contracte de loactiune:

• transferul de patrimoniu citre astfel de organizatii „mopenitoare” va conduce la situatii 
anormale, ca in cazul sindicatelor, camerelor de comeif, BNR etc.

• inca'din 1990, de cand patrimoniul UTC a fost dat m administrare acestor fiindatii, a avut 

diferite mdeletniciri, liiciuna in interesul tinerilor. De§i patrimoniul apartine statului, a§a 

cum au arafat §i CL, CCR, ICCJ, conducatorii funda^iilor le-au mchiriat unor operator! 

privati §i au ajuns sa fie sali de jocuri de noroc, baruri de noapte, §.a.m.d.. Aceiasi 

proprietari sunt, o buna parte din ei, condamnati penal si trecuti de v^-sta de 50, deci fix 

tineri nu sunt. Momentan, activitatea fimdatiilor nu poate fi controlata" de catre autoritatile 

judefene deoarece fundafille fac lobby sa tergiverseze adoptarea regulamentului de 

aplicare a Legii unde este prev^uta §i institutia controlului activitafii lor. Cea mai buna 

solutie pentru a readuce patrimoniul catre tineri este desfiintarea acestor fundafii §i 

transferarea patrimoniului la institufii specializate din subordinea CJ-urilor ;

• proiectul legislativ a fost facut dupa consultarea cu organizatiile de tineret: asociatii de 

elevi, federatii studenfe§ti §i federatii de tineri;

• proiectul legii trebuie completat cu un articol care sa instituie o obligatie pentru Curtea de 

Conturi si Guvem de a prezenta Parlamentului, in termen de 3 luni de la promulgarea 

acestei legi, un raport privind valoarea patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului 

Comunist la data desfiint^ii acesteia, care au fost institufiile care au exploatat, dupa 

1990, acest patrimoniu §i care este valoarea sa actuala;

• o mare parte din acest patrimoniu a fost constituit prin niunca/ cotizatiile cetatenilor 

rom^i care acum sunt pensionari §i pentru care nu se gasesc fonduri pentru marirea 

pensiilor actuale. Intregul popor roman are dreptul sa $tie ce s-a int^plat cu bunurile 

pentru care a muncit 50 ani;

• trecerea pur §i simplu, de la unii la altii, a acestor averi, nu are alt scop decat mascarea 

tuturor matrapazlacurilor care s-au facut cu patrimoniul UTC si exonerarea de raspundere 

a vinovatilor §i profltorilor de dupa Revolutie, mulfi ajun§i milionari.

> 3 reprezentanti ai parfii patronale, reprezentantii partii sindicale si 1 reprezentant al ai 

asociafiilor §i fundafiilor neguvemamentale ale societafii civile au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:



• trebuie efectuat un audit Qnainte de desfiintare pentru stabilirea eficien|ei si modului de 

administrare a patrimoniului;

• in nota de fundamentare se mentioneaza existenta unor suspiciuni rezonabile cu privire 

la administrarea defectuoasa §i/sau instrainarea patrimoniul UTC, care nu au insa nicio 

baza in conditiile in care acest patrimoniu nu a trecut printr-un proces de inventariere 

incepand din 1990. Statul nu poate dizolva fimdatiile in acest mod. Nu se face vorbire 

despre patrimoniul Fundatiei Na^ionale pentru Tineret, astfel incat sa se poata calcula 

impactul de ordin educativ pentru tineri, dar si posibile cheltuieli de la bugetul MTS, 

precum §i impactul economic;

• patrimoniul trebuie utilizat de si pentru interesul tinerilor astfel ca trecerea acestuia in 

administrarea unor institulii publice centrale este de natura vicieze scopul acestui 

patrimoniu. Patrimoniu trebuie utilizat de catre tineri si in interesul tinerilor §i nu de o 

institulie publica centrala care nu poate garanta ca va pastra destina^ia patrimoniului.
> 1 reprezentant al partii patronale s-au abtinut de la vot.
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